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 تلاطس هک 211۱ یاهو ها دو
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 دوب هد رک یتاداقتنا رت
 یرته و یلامتیس

 ی اجیه و مدخ نانج تب

 ابارام تسودهک دوب

 ,, هتهد

 !نهبم یتأاعویطبصوصخب و یرته
 راگن همان زور رهو تسیت «باسیب

 یک دن ز هتشذگ ی اهلاسود یا «قباساب

 لیبف نآ زایتارطاخ دوخ یاهفرح

 هتبلا ,درادهرغذ تشذت هلاب دد هک

 زیکنارثات دوخدح رد یا هعقا ون

 روآ ترحاما تساهدننک تحارات و

 هدنن اد رک هک مینک یمتدب ابت

 اسب هدنسپ و ثكب داقتناب رث

 یئاجن آرد اریزدهدیم خساپ تشم
 یارب و دنامورف خساپ زا رته هک
 یا هلیس و ؛لهلاسکعو«دباكب زا رب |

 یم تردق و روز دیس ررظنب ناوتان

 ار یوگنخس نابز نیرتپب دناوت

 تعا هتشذک هجن"[ ژا اما دشاب هتشاد

 هچ شبوخ هدنیآ یارب « میرذکب
 ردهک می راد دصقام ۷ می اهد رک رکذف

 راکب میور واجب نانجیهءارنیآ

 تاداقتن اژا امیط و میهد هما دانامدوع

 لاح « مینکن یداددو۶ ه: اط_غیب

 زا یصعاب ماقمهادنبایطرد رکا

 زرظنی رتب. دی درک رطاء هددزآ ام

 و داد سیغشت یردلقار «هزرابم»
 نامبوکدکل دوخ لایخب تساو

 رتپب هدن آ دد اردوخ فرلکت ات دنک
 ؛۱ رداقت ادننسا وخ رک ا «میمهفب

 ام ملغ لب اقعردو دهد خساپ

 یتددق ای ماقممادک دنی امن هضرع

 اعسیاقتم ین اس تحت تم ضس سی سس طیب سن تن عتسس سس تن سست تست

 ناسا هس :ریدم و زایتما هدنداد

۷ ۳ 

 سا هجا 9 هما تا یا تچیآ - مو یسل سا تا تی هوا

 مز که دزکیم ۱

 نونک ات هک اهب زاب هثیلام رو زا ادسرب* دد و شی وخ تامدغ لب اقء رو هک دهدیم

 یب و رسد دد رپ هک یدیما ءار
 و سردنمناج لفاال مب اهداپ

 میهاوخت تسد زا اردوخ هدوسرق

 رصتخ» ؛ داد وا یللسب كي

 رد اصوصخ ون كي

۱ 
 وئاع سس هد

 د وخ هو رح ؟تسا تی | زا و دح هچا۶

 نا ریاتاعوبطمهچکب راث هب یرظن

 ناسکد نسب و راک اوسو یک دن زو
 كات درد ونشخ یخ-اب دیارج ژ رایم

 امت ارسهاظ , ورادیم هخرع ابب ۱

 ردهدئس و كي ناج زا تظافح نماض

 رب ادت وا یا هف رح تا رطاخ«لب قم

 نا دژاب یورین دیاشوشدوخ یصعش
 شنا دادف رط و ناتسود تردق و

 هدنسب وا كي رکی دترابع «تساهدوب

 و برض دروم یللعب هکتآژاسپ
 بحاصهکیت روصرد تف رک زا رف حرج

 و ذفثتم ناتسود و یصخت تردق

 نیا ابدیاب اصخش دشاب دنم و رب

 ماقتا دغاوهلب اقم ددصرد لیادو

 یتدی ابیمتدوصت,۱ ریغرد « دیآ رب
 ورهاق دن وادخ طسوت ,لمع ماقتتا

 نسب وت ود و" هتف رک راک زود تسد

 دراذگب تسد یورب تحد اصخش
 هک اعقاو

 تموکح و تیتما نارود موهفع

 رد هکنیا لثم ۲ میدیمهف اد نون ات
 درومهکن 7 یارب سک ره طیحمنیا
 ظفاحاصخشدب اب دریک دا رتژ واجت

 وخ دوج و تیئما

 تف رک رارقزواجت دروم هکبتروص

 تا ژاجمنون اق یرچم :جشا وامخش
 هنشد كيلمح تدوصنب | رد؛ دشاب

 دارفازا كي ره یاربسک وب «جنپ و

 دی این رد مهشب ادصو

 نیما

۱ 

 .؟ دراد د وج و ت

 رظنب دو ر الماک كاخو بآ نیا

 فیف و ت تدوصب تاع وبعمنون اقمانب
 اهثسب ول وا ییم دیتا ریدم ین ارج
 مادک مپ دذگب تسا هدمآ لم» ناک

 دروهدد اب) یعضو نیتچرد یتردق

 رطاش ا-الع هدنسون كي رکید

 یدوصت شء ةژ وایت و طبخ ها۲
 وا زا ( دوشیم بورضم ددرک
 همک اههدروم لقادلاب دنکسعافد

 فرط ابیو هک دهدیمرارق شا

 موکسم ار وا

 لفعم كي هک ی لسلاسکع
 داقثنا لبا2۰ رد رتامت كي «یرنه

 عوق وناکما دادناشن هدنسب ون كب

 ره یارب ادیتداوح نیئچ ددجم
 دیا رج یل اهذیس ناکدژپ ون امزا كر

 امملسقح نیاربانب دووآپم شیپ
 ةابتل ود میهاوخب هک تسا

 ای دوسخلی وطو شیرع
 اهن ویلیم هک شنایاپیب و میسو
 لءاشار كل نیا ناج هعیل دوجوم

 دنک تیامحو عاثد امزا

 زاجا هن رک و

 زا تظافح یارب دوخ هتشذگ ءایس

 ی-فاک میادت شب وخقوق- و ناج
 و تشعاب اد تشمو میل امن ذاضتا

 كي « میوک خساپدوزاب اد روز
 ۳ میلک مادونتسا یصخش ظفاح» دن اب

 هدیب وک لاغیاه و ژاب و اهرادنماط
 راک كمك (۱)یرذه تامدخ همادارد

 زاا« .. ۱ دنشابام شخ ناتیمطاو

 یا هناخ شی امن تحاصای و ربدمنآ

 شب وخ ناک درد اریا هدنسب ون هک

 دنکیم بو رضء« و دژادنایم هلتب

 شک و تاجو ین ایمع

 , دی امت

 نونا
 تردق اب

 دوشیم
 ةلثم هکد یهدب +

 اعقا وام راکمهلمع رک هک میس رب یم

 دلجیور
 یاب ز جوا رد « ور ومنیلب ره»

 ۱۲۳۵ دذآم جنب دتسیب هبنشکی-۹۳ هدامش- موس لاس

 لاید۱ *هدامشکت - موسهقبطلعل ژاساپ ی رهچونم نابایخ : هدادا لحم

 ۸ ذو رمایزاس دوا رگ زا : اهدوا رآ-یگ دن ز پاج رگ پاچدلج تشپ و دلجیدر

 بس مک ره ونمناب یخ نآ رجت-ك ربمت و یناع وبطمهاگنب هدهعباهناتس رهشردامنی-هداتسهلجمع زوت
 7 [ ۳۳۹۳۳۹۹۳۳۹۳ سو سس

 ثر را تبرتور :ریب درس

 رم وتو

 ازای یینچرادارس +
 ف یر رادکب دسب ابت ارچ دوب

 و ک ۱ نولاف طسوت تا زاجم

 اژاهن بم [هدنسب وا هکیت روصردات
 رررع تنها
 برات تام هدادم 3

 ,ر یورو دشیم ادشب وخ لمس
 را ۱ ی دنتسل ادم راد تدوص

 ها هب و تسا هل اض ر# ی هدئسب ون
 بارز یزوسمادکب و رادن زیمآ

 رو] تا اغ و هن ابشح وژرط
 بو رض4 9
 ع دلورکیما دوصت ابآ و دن د را

 ومشم تسا_نکع تیم اهنآدوخ لمع

 1 دریک رارقین ون اةتاژاجم

 شو یلیخ ژونه هک دینبب یم
 زا ۱ میل شوسخ ولدهداس ؛ رواب

 یکم دنامز هچردهک مب |هد رب رطاخ

 راکب یاعیارشهچاب و مینک یم تسیز
 مانبهارنیا رد و میهديم همادادوخ
 و د راتن ددوطعچ اماب تفلاخم

 اما « راداب شیب ددیل اهگنسهچ

 تاژاعم و یب وک رس یارب هشیمه
 ۲ رادش و ظالف نیا وق < دوسج فسط»
 یرن » کیت دوص رد دراد ایپم

 لاکنچ وتاز اعم زا هشیمه 4] وادتم

 نوصع نونات

 قحو یجب راتلمقام و یزیگنچ لذا
 ,تساهدشن هنهک ونه «تسب وقاب

 زودرس ود اتامهدنسی و راکمه

 اد شو. ول امسج تامدص رکید
 نائعشد ثاذاجم و دنکمشوما رف

 دپ امن یمدن و اد, او ار شیوخ

 ۱ 45 ٩ یرتشپب طابتحا اب .دمب نمد
 رد مهام " دهدب« همادا شیوخ

 ۹2۹ یجیم ام 0 ميلکيمق واش
 اگدورسب « میشک ی م دای رف شا رتعا

 رثاست ومشخ ساب ویگنخ

 برف ء« ۰ دنا

 رد « دنکتیمشوءاخ نامدوج و

 دد ادصومب ریکیمما ر] یا
 جسم : ۱ ۵ وشیم هفخ

 ۳و سو سورس سو سو
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 ناتساد ههاداو ..
 و وشیمیسب شپ هجا انچو < داد رام دا رب و ء ۱
 دشنهاوغ رتشپ «تفآد دو هارو زا هات

 هماوازا اما دنکب زپ زع ناکدنناوخ دام تفو و ینا وب 6۱ هماو
 ابو داتسرد دنناوتیم نف رطو هشدهاوخ یرگولب ۳ ادغ ایی

 امایس هراتس ی رنه هلجم مرتحم تبردم ۰ دنهدهمادا قب الا یفامگ اد ناتساو سرای

 و دندوب هنشون یبلطم ناپنشود میحد یافآ مدنمرنه و رپ رم «یلداچ لاغ»ویراشب عجاراتیم هدانس هلجم (۱٩)هدامهرپ
 وخحبضوت ع وضومنیاب مجادشوگلاف هحفص تم ۳7
 يالط رصع ویدوتسا . دسریم امش غالطاب هما نم ۳7 1
 یدادربمایفنب دود یولج ادگ 4 مذب اد هک ایل راچ 0 : 3

 وب رانسمد رگ شهارغنابنش ودیاقآ را نمو دنتسا وخ نما تف رک را

 هیهت مدوب هداد ناشیاب مدووسخ هکباهمانشیاما یور زا

 ویدوتساب قافناب و دندرگ هپهن وب دانس كب مه ناباشور یازآ ۳

 یلالطرصع وب دوتسا نیل وئسء روضح ردوب رانسومید رک همجا رم یلالط رم

 كي هک دنتساوخ امژ) اذل دیدرگن مقاو لوبقدروم یلو دش هدر

 ا و, راتسهصالخ كي نابنشود یافآ مهزاب و دوش هیه ویدانم ی

 هفاضا ونآزا یدادقم فذحابنم هک دندرک هیهت بناجنیا تدوش م

 مداد یقالطرصع وبیدونعاب وب ران هصالخ كب دیدج یبلاطم ندرک

 ی وب دانس . . وبرانس هصالخ نیا رب یناودرک نیمایاف] مع
 متسهیدادرسلیف لوخشم نآیورژا العف هک دومن یدنب _نالبر

 و دننک تواضف هچزب زع ناگدنناوخ ان هعقاو نبع دوب نا ۱

 تحاران نایرجزا عالطااپ نایتشور یاف [مزی زع تسود هک می را ودیما

 مهارعن ناشبا یلاهتیحمیپ دوج واب ما هتفگ ناشب اب هک وطن امه ودنوش
 ره ناشب االاحد و رب نب ژا دن |هدیشک تمحز هک رادقمنامهب ناشقح تشاذگ

 دنهدماجن او دنیوگب دنهاوخیم هچ

 !د ملیف بر

 هتدو
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 همان كي مهنیا
 شوگل اف هحف مب در ب
 فطل داهظا زا هکن 7 نودسب هک
 هتفدناملغ ریز هناودتهز هدنسون
 وناشیا زا رتتنت اب یاو < دشاب
 هجوت هک ینایاقآو اپمناخ رباح
 طقف انیع دنیاشیم قیوشت  هنشاد
 پاچ ولقن دنت هامج دنچ فلحام
 میل وکب دیداذگب اما ۰,۰ ددرگیم
 و لامعا نیا عون زا هچ ره هک
 حالطاب ثایسوم نایحاص راتثد
 ناکشیپ راه اب ویدوتسا رسناش
 نآداتشه یدص لتاال دوشیم ل
 ؛ راستا مدعو لوقمان راتفررنا رد

 اب ناگشیپ رثه یاهبلوک دب اهینشد
 دو كش نودب و دشارم رگیدکب
 یلو دبتسه هدیفع مه اماب مه اش
 شیپ دوی یاسطخ هارس ناچسم
 و راشف زا نیارباشسیو دید
 اهتب ریدم یاهیشک قح و تیم
 .. دیدابب دنم هلک و تسا ران

 هلجم مرتهریدم

 امئیس راتم
 ابتداراو مالس ضرعزا دقب

 وز شیپ تیفاو دط هکیدو*

 شبات ی ۴

 رو یردقب ضرموضرغ و انثتسا
 هک ه دنا ود هش رام یعاشجا نونش
 ءامتعا یماقم چیه و سک یپب دن | وتبمن مدآ

 ماقمنیا هک دب امن لصاح نانیمطاو
 و دب وکیم تسرد صوعخب سعشاب
 بیقعل دداذل دیاتشیملمع تسدد اب
 ربخ نیا شوگلاف هحفص یاه ربخ
 نآ زا اه هشیپرثه لوب ندینک الاب
 و یرظن یم انقبقح هک وب اهربخ
 هفب رسش هلحم نآ نانک رک تقادص
 دومنیم تان اد بوبعمو

 هدن اصوصخم عوضوم نیمهو
 و تدارا نمض هک تشادرب نآ ار

 زا هک و مرتحم تب رب دمزا ربدقت
 امثیص هرات پوسیحم ٌهلجم ناذک
 ره لوب ندیشک الاب ربخ دیبات رد

 شمسا من ادیمن زن ان فرطا اههشیب
 , زیج همه اریز مداذتب زیچ هچ ار
 هچ ۰ رتاثت زا یغ تسا تاپ دیلپ زا
 اصوصخم شن اک شن ادرک هچ و شرم
 و هدولآ یردقپ «تبرردم» ما,
 دشاپیمن فیصوت لباق هک دننسه لر
 و طخ یدسب هتبلا مراگنب یاهمش
 یک دنسب ون توجا دیفاک تام ولمممدع
 نه هکتسنیانآ و دیدعب دبهاوغ
 غلبم (.,) نا < بدم و باثج

 اجتبا قوقح را لابررازه هح
 و دمآ ان هکدندبشک الاب اد

 ارنآ لاپ ر هصتقه زاپس
 تفر

 و متفرگ
 رگشدادمسا رییغت رثاشت هک درب لاسدنچ

 یل وهدادمه رفت دی اش هک تیصشمدرک
 لاپررا زهو» ( ریدم بانچ) مه زاب
 و وشاذل دن دن | رگ مپ ار مشهزا اد
 زا رتکچوک ارناث هدرل ]هاگتسدو
 نیا تفابدد یارب هک متساد نآ
 هدول ]و فیثک طبحمنآب زیچان مغلبع
 ورب وداهن آ ابو هدومن دمآو تفد
 مالک لوطزا ثرذمم شراب مدرگ
 یهافش تاهرضوت هنوک ره هداعآ
 هبچنانچ مبایم اهدا و هدوب
 ءزاجا هلجم تب ریدسم مرنحم ماقم
 كعاباب انیعاد همان نیا دندومرق
 تهج ارنآ ٌهبالخ اب و حالسا و
 رطاخ و یمرص ناعدا ندت نشود

 نآ دد نارسیا ناگهشیپ رثه هبلک
 دیل امن حرد هفبرش اعم

 هقئاف تامارثحا میدقناب

 د| راب هعءاج هشیپ رنه
 شخباس ر رب

 ٩ یعیفر تیلاعف
 نا ورا رد فالنخا زا سپ

 رادربملبف < یمیفد زیزع و ملی
 مو رخ الفنسمد رخ روب زمیوبدوتسا
 ءام دنچ زا سبو و ومسا تیلامق؛

 وبدوتسااب هک دادرا رف یطهرغالاپ
 زارق  هدومن دقمنم < مایفیراب و
 رد یسلبف دوخ تراظن تحت تسا
 یاد ر یفانمضودب امن هیهت ویدوتسا

 ءاعلا اسغُش زین ارسنآ زا وسو
 داد دهاوح

 هراس دد يد زا «تاکنه
 هک 4 دربیم جنرو هکتسدرمچ ملیف
 هد ومن یداد ریملیفا رل ۲ مظءا تسق

 تنچ یمیفر دش لاو يو زا دوب
 تعاسبت دنهاوخرم ما هدینشز .تفگ

 هدوش ضوع ارسم یرادربماءق زا
 رو دنامن یدادرپلبن هراس ود و
 ؛دیهاوغ+| رم یصخا رظن رک ا هکتبلاح
 یو روب زم ملیف تعاسکی دباپ
 < هوش

 تب ۴ هفت ب

 یابزانفالتخا می راودیما اه
 ناسبا بیدیدج رح :دوو دهه جد
 هباین دوجوب

 ترضحیلعا روطح رد شیامن
 یهاشنهان نورابه

 شیب هه هبلش هد زور

 تسعهک تب رمآمیورب» همانشیاش

 درومنا رهن ران هد تسا هام ود

 اد هتسا هتف رگ دا رف مد رم لابقتسا
 یهاشنهاشنوب ات رضح,اءا روضح

 هشی رنه «تدحوو و دیدرکارجا
 وا رقترطعباها دققن دوم نآلوا
 ترک

 ؟ ناخ هلا راز
 یامیسد وئیم هدیش«؟ دو

 ناخكارازو ملبقد رادمیمصت سک
 لاح رسخاوا تالوصحم زا « ار
 شرم هبوناژ لواژزورتسا یراج
 ملیف نیا هجبتت رد دداذگب شیامن
 نارسبا و اکیرمآ رد مقوبکی رد
 دع دهاوخهداو شب ابن

 رها سک و یادنیسلص نیا
 و تسا نیو دبجءت لباق ثبح
 هک تا ,یدبفع تامادقا هلمج زا
 سکد یاتیس طعوست شب یمنچ
 تسا هه لوصم

 داتس رد دوغرارق رگا
 ات رد عقا و ::یزک رم

 یجراخهصاقر مرا ز هلال
 ! نادنم ده و دن روایب
 __ دوخ یرنه یاهاحبب
 رب بم 8 دنهد هماذا



 یخ و 2 هب موسوم یوبنا رف

 دو 6 دوب هدخ

 ناوسب ارنا دوسناس نپروماب

 هامسس ی ملیف یی رت دساف و

 یض)ملف یارد ! دندوت دادبلق

 هنحصچیه (دن !هدیدهکیابپ ] هب رظع

 < توهش و هلهرب مادنا نودب

 سم ماش رتا كثب و دزادن دوجو

  رط دشابیم < یتسیلائد و

 »رک [> یناک ملبف كي

 وغ هدر یاه

 دبدرگ

 نادادنسودب ار یئاذگ

 ميئاشيم ضرح

 هو یگنج ملیف دا

 >) ( نسدوه تاد )

 «تكنجدورس» هجوت بلاجویکنچ

 ملغ

 نابای« لاسدوبتوب »ینایک زد او 5

 لک شف ملبفنپارد یو . هاو

 نابناک: رمآنامرق( سه. ۱۰. نید)

 وا لیاقمیاهشقن . ددادهدیعرب ار

 (رباع اتدام) رکلانون ملبف رد ار

 ( رتاه یار ) »و

 (ریاهات رام) ساخ تب اذجویمایز
 هددزفا ملی یدابا فطل

 تاسیس تروص 4كج دورس »و

 و هدش هتخاس یکن رد مات و بوکس

 نابج رسا رسردنآ شیابن یدروژپ

 دیدرگدهاوخ زاغ]

 ینایلاتیا هنیپ رنهكي تففوم
 هشیپ رته ( یستاریوناسود)

 دنچ شيامن اب هک ینایلاتیا ریهش

 < تشژزوک رس > هلمچ زا ملبف

 یدابز ترش < كان رطخنز حو

 دوویلاه ب دون بسک ملاع رد

 نا زو ملبندنچ دد و درک تیره

 و هنیایسم اغ

5 , 
 !یم وجن و یهلع ملیف مه زاب

 لاس رونب وب یتاسک و دوویلاه

 یم و جن و یملعیا-پمایف زاد رب
 زا

 دباب یتضرشف هاگ ره و دن

 تهمسقن 2 یرب

 م.دقن كرز یاه زاعصاش

 تیقف و زا دءب یکزات

 لوصحم) « ع ونم هرایسو یملع ملف

 یملعملف كب و (ربام نی ودلگ و رتم

 نینه ةرب زج نیا هب موسوم ین ابک
 هتچهکد بدرکد عاسم هلیمز «ینیمز
 دمدرمو هیپت هلجناژا یلومحء

 تاورک ریاس تكانقوح ثداوح

 دن زاسانش۲ یواس

 نادرمو وب د وتسانب

 زا زونه هک درادما

 ادبدج ل وصحم

 <« ؛رادلاخ

 (هدنسب وئندوخیتح) یسک شناتساد

 یابث] و درادن تعد رد

 دنپانوب» یناپنک طسوت اریغا هکییاهنداح رب یاومارف هلمچ زا

 روتکبو > تک رش اب هک دشاببم 4 هسوک راکش و هدش هبپل «ستسد[

 ملیف نیا تسارارف دوشيمراهظا «بدوطب و تسا هدش هتخاس « رجیم

 و دووبلامو كرویویت رد عقومکیدد ۱۸۰۷ لاس هیون اژ لوا زور

 ردملیف نیا هدنهد شیاد هنلاد دوش هتشاذگ شیامن ضرمیپ نارهت

 دوب دهاوخ «ژود نلوم» یابنیم نارهن

 تساهدومن داش اصخش هک ت سیا
 - هسوک ی اهل ادند یاشامت لاحرد رچیمروتکبو نوف سکعرد

۳۳۳۲۲ ۳ 

 ایا ارس آ یلصا یاهلد (كب اب

 ۲ «دنبامشیم زیمسدحام هک وطن

 یامشاب داد اهتالذا یا اه دباش
 نزن رکب یرثشمو خبرم

 اب یهرتخدو رس رپ ودن و و ًایمفب رشت

 لادج و كنج «هتسبتدآ»>

 ءرسک

 ۱ نابجاشان تبفاع ادخ

 نا کر

 « ینسیدتأا و7 دی دح میلیف
 یو ] بلاج ملیف هک ربغا

 قارحتمیشاقن یاملیف رکتب+( یتسید

 «كرزبب وب وموکل بیقعت » مانب

 یادصو رس (رتنهیرفج) كا رتشاب
 یاقآیاهبیجد تخادن اهارب یدابز

 تخاسزب ربل یانکسازاا رد (یتسید)
 شژرا رب ملیفات دون ممصم ادیدو

 ار « كیچوک تفژرسرد اههچب
 یئاقت ملیف نسیا « هثبلا .دزاسب

 ناگشی رثهزا هکلب دوب دها وب كرحتم

 تضنیاهشقن یا یارب دوهشم
 هتفکان .دیدرک دهاوخ هدافتسانآ

 ۱۹۳ علاس ددملبف نسبا هک دنامن

 رازابیوعم ملبث تروه راکتب

 بب رنه (یدداه) و(لرول ) هک دمآ

 ندومتیماه | مهم یارلر یدک

 ول وجوک دنم رثه كر
 درسخ كدوک ماد (نناب ان ارل)

 یناکرد ينكزاتب هکتسا یلاس
 بلد او هدوت عولط لاسروب وب

 ۱ ثسا هدیدرک (رلدنچ فج) یاق[
 اوج رته دنچزا یکی (انارل)
 شکر ش اهملیف دو نولکاسن هکتسا

 انس لاص ته یو .دناهتج
 دود ارس 1 ِ

1۱9 
 7 : وز وه

 < وبحم و هدومن تک رش

 تسا هثثاب

 ت

 ان وهاسلج)نااب ویدوتسا نیز
 یو دا دال ادب ابو
 ددرکیزاب «اتوکادوج»
 ۴ و نیار» شاهجوت لاج

 دزب هخان هدنبآ ردهک

 !دعآ دهاوخرد
 ی و گهیرم» لکیمرهق«



 رک ۰ ب۰ »۰ ِ 7 زا تم ما جم رک مایق : وتفم 5

 ۱ ترب ۳ , > ملیت
: 

 ی

 ۳۹ 
 ۰ لا راد ۱ ۱ 7
 تند 7 ۰ 5

۱ 
 ۳ ۰ ۳ ۳ رو > « ج7 و

 ۱ 8 ۳ ۱ ٩

 
 یو

 ۳ ملیف وب رق دو ۶ دن
: 

 ح و زیگناناجیه یاب بیصن هک یتیقف وه زاده و و و دن اف ها وک ربخ دنچ مراج زاسو هدنبآ یاه  (یفدومیرف) ون اهدوبشن خان اییپ زاط راس دنک ي 0 ید نو ترش فرد هر

 هی هر یناپمک دیدج ةثدن
 نه ۱

 7 #س
 دطتم تاوم و و دن مد ه وااب ص ناسرتدزم -لوپجعم نانرویو و ۰ مو لاسروین وب ِ (نولا هدا و ۷

 شب ]مای شغدد ی ِ ۲ ۱022 همت یر تا نسب هم نا
 اغ وا یابلرو ۰ حوو] هلضاف  وئیس رک رد دو

 4 ۲ کدو ندرکن روابكچوک _للزفتسلدیدج ۳
 -ِ هتشون - كنج : ۲ هرس >د واپچ - یم ملحا هو رب وغ ییومبف تام رک دلانوق هک ۲

 9 0 ّ دططخ مو یک - درمان ی ۱
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 ر ! دوشیم دب هجتروصب « هنابشهاک رذک » مانب هدچ رس نادرگراک «ندلام لراک »  نآ ملیفكيو یکنر ماست دادمننیا
 رم روبعمثیرثه (ندلاملراکر تسا هدشی زی[ كن د «امادینکتو
 بم نو نو نو و و وجه جم

 همت ات ِ 4

 رم نو نم نو نو نو نو و نو نو نو یج یو وو مچ ی
 (تسا رب بح زا) تب روتای راک كب رظن را كید یبوع ملو یاه هنحص نیر جیهم

 هتسه هم هکشنارییاها واد نم داف ملیف هم نم ۲
 ,!ءادرد اددوخ یتنک رم قیوثت تسو ناناولم مشچ یرلج  شکچ باهآناتیب" ۰ ۳ 1 - اتساک دسر

 زا یا هکس دنک نی رقن تساددص هد دشاب اهنآ یمرگلدو ادب وکیب شب وخس*
 هزیاج ارز[ و دروأایم نو رب بج ی شک لک ه یخیم اب ارسآ هک
 و

 دمدیم دارق یناولم نیل :

 دنک هدهاشم ابرد رد ار كنهن هک

 مر ههاط نا فابوا

 وب هو اوج وچ وج نو مچ اوج وج هجوع وج وج اوج وجه وب وب هج وج چو چوب جوجه 0

۰ 4 
 ۳۹ را ۳ ۳ _ ۷ دز ۳ یمن

 یی مم جم



 شراک ژان وم یدصتم

 ماجنایجیق كي ددمب ار
 یعا ریل اههنحص « دهدیم

 ادابمام دزی ری« رودب ودرپ
 رومأناب هدرکان یبدخ

 1 دینک شهابتشا روسناس

 الاب « تهابش » دوجو اپ
 هک تسآ رد ودنااتوافت

 تایح راک لر ؛یل وا لمع

 مایف یارب یساساو شخب
 یمود لمع و « تمامنیس

 نقف دنیب زاو عییضت ثعاب

 ! دوشیم مایفشزرا
 یاه هکت , یراربلیف زاسب

 یاهملیفدراوم دد )تشم هژویکا

 هک یناهملف یلک دوط, و یر
 کدایز یلبخهلجع نآ مابثا یارب

 یود ًامیقتسار ژاتن وم تسا راک رد

 هتبلاهک دنه دیمماجن | فیثاکت زاوب

 (تسایرتشیب طلست و تراپمحاتم

 ینوف۱۰ .اب ه ,یاه هروساب رد

 هدوسامره دوشیممیلست روت وم هب

 بیت شب هک تساینالپ_ اههد لماش

 (ژابوکد بیترتب هن و )یدادربلیق
 صصختم راک نیتسخت . دن راد را رق

 زااد اهنالب نیا هک تسشیا ژاتنوم
 هک ی ییرتب ؛ هتخام ادچ گی دیک

 رگیدکسی هدش نایب ژاپوسکد رد

 . دن ابچب

 ام اد هلحرم نیت نیا
 مان یم < یددآ عمچ هلحرم و

 دب |هدز سدح هکر وط نامهلیع نیا

 هب هک تسا یرسد دد یب و هداسراک

 جابتحا نادنج یهاک"۲ و تثداهم

 درادن

 تمسق هلحرمنیا زادعب»

 .دوشیم زاغآ راک هقالخ
 رد نیکفدو» تک

 « مایف نابز» ارنآ یئاج
 یامنها ر» رگیدیاحرد و

 هدش هدیجنسو یرارطضا

 «یچاشامتتاطابت را و راکفا

 داجبا نآ یلاهن د یلاغ
 و 60۵۵۱1۱۵۲ موادت

 دوب دهاوخمایف رد 1
 1 ؛موادت

 ؛دیفب ادتعل نیا .یهور
 یناتساد حرط تفرشپویلک دشر

 هنسانشیم سیلسداومهضوپ م

 طقف تحپ نیا ردمو دزد

 هج وج وب وج

 یفارگ و تامنیس ینف لوصارد ثحب ۰
4 

# 

 راومه رییغت و لاقتنا »

 نودب رسگرد نالاپهب ین الب

 یدوجان و اهشربدوجو
 دشابیم «هدننک تحا ران یاه

 یارب یکچوک لاثم « لاحرپب

 ثكنیا, ژاتنوسم رد موادت داحبا

 مینکیم هضره

 برد ؛ ژاروکد سن قسباطم

 < فلا » نالب رد یاطا

 و دنکیم ندش زاسب هب عورش

 همادا زین« ب» نالپرد لبع نیا

 نالب ودنیاروتن ومهکبتق و . دبابیم

 یارب و دنابسچیم مهرس تشیار

 دوشیم هجوتم « دهدیم شی امن دوخ

 زاب رد فلا نالپ رخآ رد الثم هک

 «بنالب عورش شحمب اما ؛ دوشیم
 دعب هینانكيو تساهتسب ًاددعمرد

 ودنپا هسباقماب لاح - دوش یم زاب

 زا كي ره رد) ادییاق هیاب وا نالپ

 رد تیعضو هک نک باضتنا (نالب ود

 دننام و هبیذ الماک و درهرد ناطا

 تسددارنالب ود دیابیو دشاب مهم

 رکیدکسی وهدب رب یاهفطنم نینچدد
 هلی زا ینویسرپما ات دژاس لصتء

 ماگنه) مدادمو هدشنعطق تک رح

 .دداذگیاج رب (هدربیدر شیابن

 « دیوشیمهجونم؛لاثء نی ارد

 مظنم تک رحدوخ السا ردندشزا»

 یاربموادت .داجیاو تسا یم دادمو

 ؛ دوس دهاوضن لکشم نادنچ نآ

 درومرد راک نیمه هک دبنک دوست اما

 هه هج وج هج هج

وت مور
 ص

 ویمتوموادتداجیا :
۳ 
۳ 
3 

 هم هم مج8 | شوی راد را زه 9 ۰م

 وتخات لوقشم لمن داپچ هک یبسا

 «یششک لاح رد نام رهق هاب «تسا ان

 دوب دهاوخ لکشم هژادنا هچات

 زا تدانتم نالپود نوک آ هچ

 هسماداالوصا « یسئاه راک ننچ

 تشاد دهاوخن دوخ رد تک رح

 : ویمت
 «تسا یلایلاتبایاهملک ءوبمت>

 یسراقب ار [ناوتیم یلک دداوم ردو

 .درک هجرت «كنهآ> اب 4برضو

 7 زاتسآ رابع وومت 4 امایسرد

 ؛ملیف رد تعرس نویس ریما

 ردنآ هدننک قلخ لماوعو

 دنت رابع یسنامنیس را كي
 یاداد هک) اهنالپ لوط زا
 (دنتسهرگیدکیب یگتسبمه
 نورد نویسک ۲ تعرس و

 اهنالپ نیا
 رد وبمت داجیا یارس یلانم

 رد یراوس هغرچود مه زب ملیف

 نیایارب . تساسوپ ون كي بيقعت

 ذا هنحص دنچ روننوم هب تمسق

 زا هنحص دسنچ و: سوسب ودا

 ید , دوشیم هداد راوس هخرج دود

 نتساکاب هک دوشیم 4. وتم هلصافالب
 ثعرس دناوتیم ۰ نالپ ره لوط زا

 هجننم ناچیهو « نویسک ۲ یرهاظ
 دیدشت ؛ یچاشامت زغمرد ارث" زا

 , دی امن

۱ 
۳ 

 !ینارحب هطمن

 هک فا
 لپ رز روم ومه" مس

 یارارت 0 " و دن ابسچ یممهرستشپ اد

 هرهنیلفو هک یلاهدوتت وم
 ژان وم هفالخ تمسق ی راتهدهب ال تسقیرادهدهع اب اد

 وراو سب نباذا دز ریگیم دهه رب
 ,ار و دن وشپم یرنه یا هلح رم
 س دئنادب رسکا تساجب ۰ نیا

 . رجاو یرنه لمع چیه
 ۰ .ح تسیا ماضتخا هطقن

 دین اونیم « ملیف ژاتتوم مامتاز دم 4 9 ژ زا

 رو « هتشک رب نآ تقو رسب ًاددجم
 و میظنت اب دنلک رطن دیدجت نآ
 نآ تاکن زا یضمب رد یاهژات بیت رت
 دنهدب (تسا ژاتن ومهب طوب رم هک)

 افهسود دیاب هک دننکس ح الثمو
 یال زا راب « اجنآ و اجنیا رد اد
 یلاکشا . دنشک نو رب ملیف داون
 ات وم یدصتم ًاضرف رگا مینیب یمن
 یکی یملینید د شراک مامتازا دعب
 تسد رد ارث آ ًاددجم دمب یهامود

 دیابت رظن دوخژاتنوم رد و درک

 هنیاش یاهفرح ناژاسمایف یارب

 ًاملسم اما ۰ دشابن رودقم راک نیا

 نیا دد امنیس یاهروتامآ
 درب یگدزب تیزمزا دروم
 دنناوتیهرتهب و دن رادروخ
 لایردآ هک یدنپ قراطم
 راتفر داد لنورب

 "دنک

 توپسا ردف» حاج ردیو

 ۰ فارگوت امنیس عماجم
 دو هب باطخ  ندنل رد

 ژاتثوم نف ناوج نا زوم7
 1 دینکز هلحع توس نیدج

  لاسحربب و دلت یاهشرب
 ۰ صوع رد هکاب .دب زاسن

 اآ یارب یدیقد شیارآ
 زا دعب . دیروآ دو.جوب

 1 یارب « یهس یمآ

 ۶ ندرک ی راک تسد
 ۲ دیدا ذگب ران یاکب ار

 ار ی جم ها7
 ۱ یر 4 ۳ نا نتسارپپو



 رس لک

 کت کا

 او تن 5

 | فوت فلت فا فای فا تا فا ۳
 تفگشیاهن اثساد و .ت 73

 9 ی یندشن شومارف و روز 7۳ ۳9 قط
 هدن زاسكلامع رباسو دوولامذپ اسب لب یی راز ددوس«لبق اهنامز زا ر

 رونکاس 5
 ی

 هیمزنسبا یود یشتدااسب دان۳
 دوشار مد رم داظناو هدمآ هرز
 یگاهملیفذا هتشذگ .تسا ءدرا باب

 كرزب صاضشا یگدنز ی

 «تداپانب نوللبان و لثم خیراج
 یآ ودقم ردنک سس < ناخ ریگنچو

 زی یعقا و یگنجیرچا« رسا رس و بچه یاهتشذگ رسهدش هیهن ونک ات هربغو
 كلامم ریاسودوویلاه دداهزورتیا
 منانمو هتخادن ها رب یاهزاتیافوغ

 ناگدن زاس بیصن یداش رس دوسو
 نبا زا یضمب

 ٩بی رغو بیجع یناک دن ز ؛ اپیلبف
 نامز نارسفا و ناذاب رس یقبقح
 زا هلیسون,دب و هتخاسحب رشت اد كنچ
 تفاطتامحز كنچ هرودرد هکنیدارفا
 رب دقت و نیت دن اهدش لمحتم یئاسرف

 .د وشیم
 یکی -نامهآ « زا درب

 کنج یاههلیف
 نابلخ زیک | ثقرو یقبقح تشذگ
 و سابتقا (ردیب سالک ود) فور
 , تسا هدسمآ امئیس ةهدرپ ید
 ناب ابلخنب رتهاجشزا یا تب ( ددب)
 طوقس هطساوسب 7 مسیلگنا
 اد دوخ یاب ود شب وخ یامییاو
 بب هداد تسدالا

 تسا هدوهن دوخ

 تر نو دی

 ابریشم سا هدو
 کداب ههیج دددوخ هاشا درجد
 نت ملاب كل ادم دید رک و رب د»
 هشوج نا اب رسنانچ شو س ون اراو

 تسا هتشاد هقباس رث
 یندیددبلا هس مكي لو
 گنچ یاه / را 3 راد ۳

 ناش ۱۰ د ۹7 ۳ , لاس ردار لوح
 تباصادروس# نامسآ 2 یک
 ودسن ریگیم دار نیشدریام یا

 و دنی ایم دور دم دم ِ

 لس د ملقب ۵ 2

 زا ورپ ب «لوتسب رب
 ورود طوقس

 نصنل ءروم هبفرطزا دید همدص ۰
 ر ّذک ملیف هدن زاس یناپمک دایتخا
 ( دم سالک ود ) مقن «دش
 «ناصآ« ٌژاورپ و ملیف

 هک دیاهتیم افبا (دوم تنک) ر
 نباسم یمات تهاش

 دراد

 یلیب یماظن همکاحم
 نم رد شناتساد هسک- لچیم

 یا رانا زنا زا

 ءعقا و یگنجیاهتشذ
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 ۲ ۰ ۱۱ را
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 قو هر حر رک کت کرک 

 و ۱۹۴۹ یاهلاس

 ااج تدا

 عونو ۶

 ةنکاسم و ی

 للملانب كنج یس*
 تماهشو هدرو [هدرپیدرب د مود
 هک ارهلاس ۲٩ زاب رسنیا یریل» و
 هدش(لاان یگنچ لادم ۲ ذخا

 « لچیمیلرب یماظن همکاحم » ملیف رد رب و یراگ

 تا ةحخحفص تم

 زام : دهدیمنأ يمضد
 میمصت لاسروبت وب ی

 م یکدنزو مباقو ۳

 اب رس و زء
 هدنز ناهذا هد و یسیدعاجع

 - دس ناگ دننک مدهنم
 یاسوملبف نب رثمهم دا یسخ

 ناباشلابقتسااب هک تسا یفیقح یکدج

 و۰ هردرگ هجاوم اب هرارد یهجوت
 رب هکتسا یناباغ تشذسکر س

 ردار «ردا» فو رممهحو 4
 رو.تسادهومن نارابمب هتشنک كنج

 نه وم>

 زا هدمکب < هس ناک هننک مههنم »

 نوچسه امتیس ژربم  ناکشیپرته
 ناج) و (داندراجب د) و(نوس کی اکز
 دلان ور) و( رک حدوج) و (دژارف
 دن ووب هد رک تک رش (نوساب و

 یسلابود ریز دنچژا تسا یتشد -رم - یج رک نانام رهق
 روان منظم یتشکه تچ هک یتنطلم

 * سکبدودوب > هاکر گارد
 ؟راهنآ و دنهدیمزآ ره هلمح دروم

 و (درق ءهژوغ) . دن زاس یه رجفس
 نیا لدا یاهلو ( دداوه دورت )
 نیسل ودد هک ارملیف
 , هند رک ی م افیا

 تشادن دوج وز" رصهک یف رم
 دو یدرم تشذک رم

 لثه وا ۰ تشاد دوح و هاگچیه
 4 یکیود ( نیت دام مایلب د) دوژام
 یک « اواوه» نانسربف یاههشوک
 ابا يبربغ بوج تلابا
 و رارصاو هدبو رسک نقد هنابفخ»
 0 هوس رزوآ .تفکش و یپوعداسا
 قوا لعغ  دوت نوا هم بلاخ رب لب
 و هراس هشیپ ربع اد ملف نا
 هرکی اما ( سو نایلک )مر

 ٩ زب هحفصرد هبع

 ووب هدشهیون 4



۷ ۳ 

 قباطمنوج لاح رپب < ؛دد رک تافاص

 (۱یود لهاد مدرم هیهلوصم

 یسو رعتوع» تراک هل رقزوردنچ

 ۴در نوباص یمکش» دیسر متسدب

 رطنفخ اظ وماجت ارد نحاوحت ات

 و دوش مادقا ۱ هرغو یکش»و

 ینعاسدنچ هکنیاب یشوغلداب اتم

 د «یرنهلئاسو زا شوک هملچ

 و رنه» زارود و دو,دهاوخ نما

 ی مدنم رنع

 یسدرهنیاب
 هن اتیبدب اما مدوب لاحشوخ یلیخ
 <۱ یئامرف فی رثتو

 هشد نیا یاهدروخالب هچ منادبن

 رد هک هنخب وآ ام ندرگب ر یتنمل

 و ينشلرنه نیا لاحهبهو اب هبه

 دنتسه محام یتدحر نادتم رته

 هههب یسورع سلجم نیارد هچناتچ

 هنوگ ره دوج وو مدرکتیم رگ

 فیرشت زج مدومنیمروصتادیمد۲

 مناخ» مهنآ و دنمرنه كي نتشاد

 یمارک وشزدااب هشیپ رنه «یمضاع

 قالخا نم هبهای مدوب هدینش هک

 رسه و ناشیادوخ هک یفطل شو

 دنمتداداب یمصاع یاقآ شنیت ات

 زایکیددیبلطم حردرطاعتب دن داد
 عچاد تالحح

 راچد , ماهتشاد موقرم ارث ] هدنپ
 ردکم هدن ژاو هدید رک مهاغآ ءوس

 هکنيا شعمب ,.. دنتسه دنمهلگ و

 هکنیاروصت و ناشیاب

 مدید نیرعدم ثیدد اد ناسا
 تتعلدب تخب رب و مدزوخ هکی

 اجنیاو ميشکب یفق دشت هک مداتسرخ

 زا هرخالاب ؛ میدنامت ناما رد ی

 میس و دمآلسب كيلعد مالسرود

 ندش كيدزن زا دودقملایتح متف رگ

 - هلگ ی داسفرک هحیتن دد و ناشیاب

 میامن زپهرپ یرنه تحب و یداذگ
 تسا «یرایدبو رارق یتقد یلو
 لای هد هکدیًایم شب تنچ

 شی وخیلبق میت یارجایاربدوخ

 داهظا هد دادی

 مدادهدعو دوهب ۱ دنادرک یتقوشوخ

 سلجم هظحالبب رک ادادخ هک

 ,اقاقناب ًاددجمو مدنام ناما

 یارب مناغاما . مب

 باختت || د یت ولخ اتبسن هشوک ؛نتسشت

 رطاخ شیوشت بجوم هم دندرک

 4 مدزسدح هکیووطب دیدرزکودحم

 رد هیل وا دروخرب نیا لفاغ لدیا

 و دش هداد ناشن هکدوب بس غاب

 دایقا ذا دود یارب تولخ هشوک

 لاح رهب تسا ند رک یرا رک هلک نب وعدم و

 مناخ سکع رب یل و ميتمشن دوبت یاهداچ

 ناک دنسب ون تیلاسف زا هنامصیت باب

 ناکالتتی ول نمجتاا و. تیم هرافم
 مش و هدومل دیجمت رتاتت و امنیس

 یراتفرگدوجواب هک ار دنعدارا

 هحفص نیا مبظ : تبلوتسم رایسب

 هدوب: قیوشن ماهدرک لوبقادیماذک

 نوتدوخلوقب هک امش ,, .دنتشاد داپظ)

 مهار تم و دبیاهدش داتف رک

 تف رشیپ هب هقباسرب اثب ودب وشیملمحتم
 ؛دیراد ناوارف هقالع یلخاد رثه

 -دوخ و یهجوتیم رطاحب نیاربانب
 و درسلد یتسیابن رفن دنچ یهاوخ

 هک دیشاب هتشاد هجوت و«دشردکم

 ویک دن زیعض و هچاب ین ارب !ناگشیپ ره
 اهن ] رثکا هکیلاحرد ودسکیم راک

 تفسیدام رظنژا تیلاعف همهنیااب
 رظن زا هناتخبد» دنتمه هقیشم رد

 نیا ادل-ز رادن یشوخل دمه یواعم

 و تالکشماب زین امش دوخ هک

 دیتسه درب ود نآوارف یتحا رات

 ینیلوئسم رطاخب دبنادپ دیاب یلو
 ناکشیپرنه دیا هتفرک هدهههپهک
 دن رادمفوت و داظتتا امشزا یناریا

 تیضونتف رک ظن رداپ دنهاوخیمو
 و]هافرهمهن ]و یجداخ ناکشیپ رنه
 یلحاد نادنم رنهزا نان شیاسآ

 مناح شیام رف هتبلا

 زا ام دوخ و تسا حجیحص راک رب

 وتعاران یناربا نادن

 ن رب هکاحن ات و می
 دوخ هه لباقم رد

 یرازگتمدخ رد
 رخآ یل دمی

 كي ناوتیم تقو هچات و یکان
 قبوشت و

 دب دوم رف نمض زد ؛۱ درک راک هف رط

 یناریاناکشیپ رثهتیلاعف همهنی اب

 سیدقت لباق بل اعف د راک هتبلا
 و هدبم هکنآ] طرشب یلو تسا

 راوتسا حیحص هیاب رب و هتشاد ساسا
 دیهدب فاعتاا ادک ووخ ؛ دا

 و هینک ءربش تیلاف لتاعب دون

 تا هحذفص

 را . اهویدونسا نا
 رم راک هرُخالا» +

 اهک امدینسم

 7 هکتلاح درد

 [پلیف ۰ اهر
 نامن !دشم
 ۱رگیدو

 واعدا كي دص اب

 مو ابو دنرادت مه اد ام

 اسکن

 وورغ
 هکت آدو

 راسک و تیمش

 رریشو راک روطن اب ال دن داد

 تا و دن رامشیم مرتحماد نارگبد
 بیا كيرهیاربام هکنیا ضحم

 رپ وایم رصنخم طخ دنچ یتح

 یارا ناشیاپ ارنآ ام نا واگن ربخ

 راگن ربغ زا مارتحااین دکی اب دنهدیم
 رابلقا اینک د هدومن رکشت اهافش ام
 دل اوتیم همه و دننک یمناتتما
 رر تافارگلت و اههمان نیا دنب ای

 هجو- زر دوس



 ی وکب ادصم هاماب هد
 ]اب و مهسا ترهش و رنه رد 4لفحالر

 وگ دانا
 ۰ رتخا و ء زجصم نارگمدب ما رتحا

 شراب هچرخ
 هایهرف/نیلاپ یشرتس کار

 هکیلاحرد و هنتسه ۳ ؟تلاحرد و د
 یناربا نادتمرته نیاذآ مادک ۱ ۲ یا 9 سود م یلمشد هدرّن یادخ ۱ تک هل

 رادمیفتسم رثا اهن آ راک و یگ دن ژرو
 هجوتیب ميادیشوک هداومه هک امو
 ابو دولآ ضرف یاهبت وگد: هدف
 ناباقآ و اهمناخ یا هر
 یکدولآ هنوگ ره زا رود أ ادجو
 ششوک دوخ نادنمرله قیوشت رد
 نیاب هکتبا لثم هنافساتم اما اف
 راکهدسب یزیچ نایاقآ و اپهناخ
 بل اطمز | یتحهک میتسه

 ؛جیهدننکیمن هک یرکشن زبمآقیوشت
 نالفب اب و بلطم ندوب مکب فا
 نوچ و...دنرامنیم مه شا رتعا هلبج

 رنه و یتسود رثه » و هظحالم
 دراد یاهزادناو دح مه «یددرب

 نودب دید وم رف هظحالم هچنانچ ذل
 درا و یاهمطل امداک و هلجم« هکن"[
 زا یدایژ هدم تیاضر و دیايب
 رود ددرک مها رف زین ناکدشناوخ
 طخ اد یلخاد نادنمرثه و رته
 . ميدیشک

 مادکد رک ب اسح یتسیا الاح
 . دناهد رک زرضفرظ

 دشهبا اب هک یمصاع مناخ
 داتفگب هوس یگشیمه هناموصم
 دنمتدا دا «لیوطو شب رعد جیهم»
 تفگ  تشاد هجوت

 لوبق ادامش یاهفرح مامت -
 لمح تسا نکمم هکتیا ابو مراد
 نا داکمهزا یضم ایو دوش ف راعت رب
 فو رمملوفب ابا رت ] عالطاتدوص»
 دن راذگب « ند رک كاب ی زبس » باس
 یم ارم هک اه همه دامش ید
 فرامت لهانم هک دینادیم و
 وتسا یدج میاهف رح امت و مس
 دوعیولج ردآر ساضشاد و بو
 تبااعفزا نیارب + ۲ ت.لاعف زا ن اب وکیم اهنآ
 هتش تااوعم هاب منا هر

 وهد رک ریدقت تسا هایم یاد
 یهاک هک |رهلجم تاداقتنا نم
 ز ایم دی لاح رهب دوشیم در ,تیخآتینابصعاب#

 و دبحمت

 الطصاب هیهتاب 2
 و ریس زر یا امقاو کیا تاتو

 دن واذگیینقرف شه ی

 ابوهجوت لباق و و یاه راک
 و تاعالطا سک لئاسو

 ودرادن دوج و هچ وچیهب

 اس رداش لوقب هک

 لیصحت

 ندوب هجاومدوج واباجتی ارد 3 تلزتم یاصومارتحا دروم دوط
 هکیلاغردو مناوم ودد اد هیچی اب
 ۱دهشیپ رنهدارسفا تسب رنک | زوشه
 هک مصها رنیحه دئن ادیم برطم»
 دنهدیم ماج| دوس هقالع رطاخب
 ماجن |هک یئاهداک رکاد تسا هزجعم
 اهنآ تس» هرعسمو بارخ دوشیم
 نابحاصهجوتم نیا دن رادریصقت هچ
 رسگا ال و , ۰. تسا راک
 و قیوشت ۰ تاتناکما و لیاسو
 درادروج و نا رگیدیا رب هک ینایب رم
 مهارف ینارسیا ناکشیپ رثه یارب
 مواعع اهن ۲ تفابل و دادعتسا دوب
 یاهنکن ینارسا دادعتسا و دشیم
 هدش تان لاح همه رد هک تسا

 و میلعت هلب-و ًارثکا نوچ یهتنم
 زا هحش دف دناهتشادن تف ردیب

 د:|هتشک ف رحنم و هدول اب و هتف دن
 رطاخم هلا- دنچ نیا رد نوچانض
 هدافتساءوس یاهدع؛مد رم یهتقالع
 تیحالصنب رتمک نودب مان قشاع ووج
 و اشس رومارد تحب تاعالطا و
 رنه دوخ هک دن اهدب ژ و ل افتشا رتادت
 هچ < ابنآ یاههتشون و دینادیم
 درادیروآ مرشءاک و كم تروص

 یتحاران وردکت تاجوسم اذل

 حرش و سکءو دنهاوغن اهن آ دوخ راد ماش مت مدش ینایمع دوشم مهارف ناکشیپ رته
 هیحاصم ردو ددهدن یک رهب لاح
 یواجو م ؛ اپیچ هبحاصم و اب
 د «تلاح» راچد ناشیا نیدود

 دوش < ۱ یرثه نوییذوپمک »
 رسکع تب پاچ رطاخب نادنم ره هک تسانیده ام ردکتو یتعاران زا یکی و دیًآیبن شیپ روطنیا
 اهنآو ام نی هوشیمن رثتنم لاسب لاس هکیا همان رو دنالف ردناشدوخ

 نامرآ ۵ یاقآ . .و
 هک د و, یمصاعمت اعالاح و تف رک دوخب
 یلو دزب رگب هدنب كنچ زا تساوغیم
 لددرد یارب هشیمه فالخ رب نوچ
 منساوخبماذل دو هدمآ شب یتبعقوم

 ار هدافت-ا رس
 مدبس رتیم هک

 ۱ دح تیقوم ژا
 ۲ سوصخب میاد
 دوشزاب یمضاع مئاغ لد درد رس
 یبوعدع زا یا مدع 4 انه .ش وخ هک

 کل ومهاجنبا اباب و دندرک هل
 تبچ اداراد 4« دبنسن ها
 رخآات و دنددوآ لمس یربک و لج
 هدیفس یکیدژن » ینمب مه بش
 یدروخ رب میدوب اجنآ هک !عبم
 همادا تارک سم ات دمای شیپ
 دبی

 حبص هبنش ود زور و
 مدد هسآ متفرپم سکد یاهتیسب
 قبال هتییرنم <« ناسآ »
 سکع یدادقم و ملی هببچ ود اب
 دوشم حزاخ هم یس رد زا تاکالپ و
 رسان لبق هدامش رد هجچانچو
 یهنچ ناشبادیسدمرتعم ناک دنناوخ
 اداپملیف شیاش یکدبادن هک تسا
 دو د دنتسهراد هدیعاهناتسر هشرد

 لک ۳ دا رد

 صوت شن دید زا اذل دعابیم تخد
 هد رشفا دشتسدی اهثوخاب و مد ر 5 مک

 تلاوحا ولاج ؛ یدمآ یک نت
 رکفب هد رمکب هک دش هچو " هروطج
 و یداتفا ملیف یگدنیامن داکنیا

 ٩۰ یدش «اهرپذ هزاو

 زا هداوسص نم ینودیمون « ال وا
 هدیقعو هدوب یکاش دوخ یناک دنز
 نارگیدب _یتحاداب راه اب مداد
 زا هم دوشیع اود یدرد اهن ه
 درک هتساک ناسا مارتحا و ودق
 یزاقف رگد وخ دح سک رهیانردو
 هه ماهدرکت داع ام و دراد
 ۶ یسرم و هکیا هصالخ و میلاخ
 ها رم را < مس .دب
 رزق هکاد مقباسراکندرک یزاب ملی
 ومداد تسد زا دونندب نآ دمآ
 هک وب هدش با رغ زی ما هقباسنوج
 هتل اد راک یژابملیف یا رب نامدآ
 شل ماست نسفاوت مه رکبد یاهراک  صاصاب مدت ققوم ال دراذکیم
 ی

 و هام ۱د تاتو



 دوح < یرادو هزاحو رد رصع یاههمانزور اهزور ءراذع ۰ هاو ۱

 اد راکنبا یاهدروخ تابش مادک تن مولمم . دن !هدرک هک رمم (لقاوو

 درکدم تمزرس نیارد

 دین زن قرواز رصع هیعوب یاه همانژور زا یکی یتقو اش

 ««داتسوونآ بلاطم هملاطماب و دشدیهاوخ هجاومیئاشیسنوتس كیاب

 یناس ابدبتاوتبم ء دن|هدراذگ اپملبفیولج «شزرا و تبعت ناونعب یشاع

 نیا را یراک هچرکید . دیهدب سیعشت «بوخ» زا اد هدبو یاهلق
 امنیسسوه تقوره امرهش تخبشوخ مدرم تسایندم نالا « رتناس۲

 ندرمش ابو (!مین و لاب روددیشخب) لایرود تخادرباب دننکیم نتفو
 نئسطم اهامتیس یاههمان رب یدب و یبوخژا ابملف یولج یاههراتس

 : دننک یم باغتنا ار ناشدوخ رظندروم ملیف تحاد لابخ ابو هدش

 ات 7 ۳۹ یتاق ار ناهالکو منیشنب رک ا 0

 مچ نت یاهسیونب امنیس هک میمپقیم میتک
 1 و دنن زیم لوک اد ناشدوخ دن زادام

 ۱ ناشدوخحالطصاب هرخسم لمعنی)اب

 ی دننک یمنییعت اهملیف یارب «شززا و

 یولج هک یئاه «هداتسو مبان اردوخ هقیلسو یأد تةوچبه مدرم یلو

 روهشو مهف هجرد ردقن ۲ هناتخیشوخ و هدرکت دن هدشهراطق ملیف كي

 هقیلس رظت هطقن زا و ًاسخش دنن اوتب هکت ساهدرک یقرت ابن آ یئامنیس

 دنن زب سدح البق اریملیق یدبای یبوخ + دوخ

 دوج و مزلتم یراذگ هراتس ینعی لمع نیا هکتیازا رظنفرص

 نوک ان وک راثآ ناوتین الوصا « تسا لماک تیحالصو مزال تاعالطا
 هک ی نادرک راک رظنتحت و فلتخم یاه هدیاو دیاقعاب هکار یئانبم

 ۰ تسا هدش هیهت ؛ دنشاب یم یصوصخب شورو راک كس یاراد كي ره

 (! تحاد یلیخ) هدانس «مای و وداب كياب و هدادرارق فیدر كي رد

 ! دومن مت ادابن۲ «شزراچ
 یهاک دهحفصنی دنچلقاال یئاهلت هب ملیفره هکتنیا ملسمردق

 ورب ودیئاپلیفاب یهاک داد ثحب لباق تاکت رادقمنی اذا رتشب

 ظاحل زاو مرال هجبتت دخاو صوصعب زن كي هنارا رطنژا هن میوشيم
 ملبفدوخنیا دوج داب یلو « تسایتاقا رعنا یاراد یعامتجاو یقالخا

 هدنهدلیکشت مهم رصانعد تسایشزرااب رثآ ۰ یئامنیس تاتاکعا رظن زا

 دوخ راک دد كيره نادرسک راک و هبب رله ۰ تسیرانس « یتعی ملیخ

 ریاظن ایو یملیف نینچ تسا نکممرو طج؛ دن |هدش و رب و رلماک تیقف ومب

 ثحب هناکادج كيره نآ تاکن یود اهنعاس دیاب لقاال هکاد نآ

 (درمنامدوخ هدیقمپ و میهد+ زا رق تواضق دروم هزاتساتدنچاپ « دوم

 ۱ ؟ میشاپ هدرک یئامنهار ملیف باغتت ارد اد

 زورتاعالطا وناپیک یاههمانزود ناوتیم هنوبن ناونب الاح

 هملاطم لوتشمنآ یئامنیس نوتسدد د هدرک زاب اد دذآ ۱ هبنشکی
 : میزج

 7 ست ۱۰ هحفص

 : تاعالطا

 الت یایا دلان رطخ زا و رپ

 و ریپوکتسیسنا رفنا دصق ولول ون وه زا یرب رفاسم
 / [ یددمنم نیررااسم لماح امییاوه نيا

 مرکب . هه یفلثعم قالخا و هیحور یاراد اپتآ زا كيره هک ۳ ۶ ۳ 

 ابا زادد#
 ساروجم و دید ورف اجک جیهدد دناوتیمن اذل تساسون ابقا یور

 یور « دهدیم ناشنار امیپاوه نیمه لخاد هک ملیف ۳2 مرد یهجوت بلاح ثداوح . دهد همادا هوخ زاور

 تسا یقرفد هعل اطم یسانشناور ظاحل زا هک دهدیم

 :ناهیک
 نورسباتک یورژا ملیفنیاناتساد- گان رطخ زا ورپ ۶

 مدننک هتسخرثا كب هز اهساتمیل و جن بز لس را

 روظنم تعین مواعم ترا هدم ( رش بای لزوط

 یاهرثک | راک دوج و را رذ.تسا هذوب هچ نآ هیهت زا

 یزاب ملیف ذدعتم ناگشیپ رنه زا مادکچیه « ناوارف

 دنهدیمن ناشندوخ زا یبلاج
 كيره «مانزود ودنیا ناداذگ هراتس هک دییامرقیم هظحالم

 مات رطخ زاورب» ملیف یارب دوخب لیم قاطمو توافتم هقیلساب

 -هتشک رب تغب هدنن اوش فیلکت تسیز مولعح الاح .دن | هد رک تیعت شزرا
 یلیف یدسبای یبوخزا البق اههمان زور نیا هعلاطماب دهاوخبم هکیا

 ؛تسیچدنک لصاح عالطا

 «هراتسداب اهنت هکنیا نآ و تسا رکذ لباقمه رکیدهتکن كب
 دودنب صوصخمتایصوصخ یاراد كيره هک ار بوخ ملیف ود ناوت یمن

 شزرانیبعت ناشیارب هدننکیم كيکفت رگیدکی زاهک لاحنءرد ,دنشآبیم
 كيره «كين كيب» و 4ژودنل وم > ملیفود الثم .دنشاب هدروآ لسبمه
 راذگهداتس یاههمانزود ردو دنتفریم رامشب یئاشیس هتسجرب راثآ زا
 هزادنا نامه مدرسم اب [یلو دندیدرک هراتسراپچ تفایردب رغتفم زین

 هجوت مه« ودنلوم > ملیفب دندومن لابقتسا «كبنكيپ» ملیف زاهک
 .تساعضا و رما نیاتلع ؛دندرک

 دنتسه یفلتخم و لقتس میابطو دیاقع یارادناشدوخیا رب مدرم

 كيب» دیلاعاد «ژورنلوم» هک دنتشاد دوج ومه یناکدیاش شرف ب

 هراتسیاههمان زور شقن طقف .دن |هدادسیخشت یفرخزم ملیفاد « كيت

 ۱تسا هدوب رکبد یاهراک یلیخو تافیرشت عوتكي ماجنا راذگ

 یلامایس نونسرد هشبمه لثم« نارهت تسپ » نایم نيآ رد

 لثم :دشاب یمدوخ راک مرک رس ادصورسیب یدوآ هدنخ مضوب زیندوخ

 دارتمهدانک ددات هساتهس هتشاد دوجو هناغباجرد هراتس هچرف «کنیا

 تسبد.دنهدیمرارق هدافتسا دروم اپملیف ماسفاو عاونا یارب و هداد

 خورد - ناذوس باهش - دیشروخ یوسبرارف:یاهملیف 4نارهت

 اتسد ادیسبآیرسور - هناخدور ذارق رب نافوط - یبکاو - 7

 !تسا هدرک رضثفم هراذسهم تفای ردب یممج

 دشاب هدشناربج رک ذلانوف بلطم یممطدب «کتنیا یارب الاح
 فرمت «یسک اد » ملیفهب مچاد ناتسود امنیسزایکب هک اربلطم نیا

 یطم .دد دیشب هدیداد «یسکاوو ماین رکا ؛دبتاوغب تسا هدرک
 سد دورس ناونمس زین اد یزاوآ يتادک ماکته اهادک هچب اههنحص

 متشذسکبم ینابایخ زا شیپ زور دنچ , دنناوخیم لمع نیا

 جت سم هد اد رم تب نت
 و رثاث امنپس «هلب ...مدنادرک رباد میود یتقو

 ۰ .... دوب هدیشغب

 ملیف<۱یتادکو ژاوآ هکیلاحرد یرقف هچب رسب

 ۱ درکیم سرت یاضاقت دوب من رتماد یکاو

 )اه ادک یتح)مدرم رو جد نی نامنیس هک تسا یتقوشوخ یسب یاج

 ۱ دنکیم یزاب نانآ یکدنزرداد یمهم لرد هدرک رثات

 وه كسی

 دی اهر

 رس نوچ و دوشیم بآارخ هاد نب رد هدابط یاهروتوم
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 ۶ كار دگ_

 دادعت دوسجو یلو دنهدپم لیعچ
 راک ؛هدننک هیپت یرامشتسگز | نادرک

 اتدوسخ راک رد كي ره هک هخ
 سه و

 حب داکتنا و قوذ هجرد تاپن

 هصیقن نیانآ ربج هداومه ؛دن |هداد
 هک یداثآ نآرب ءوالعو هدرکار
 دوجوسب دنمرنه هدع نیا طسوت

 تاداعتفا رب شیزا شب 4

 ارناین اهجهجوت و هدوزفا دووبلام

 .دنیامنیم بلج شی وخ,شزرارب رتاهب

 نیاددهکنیااب رن داو یناپمک
 تسدژزاا ردوخ هیلوا تیعقومرخا وا

 یتابسلیف هیبت اب یلد تسا هداد

 - كيد یبوم - تشپب قرش نوچ

 دوخ ششوک لوغو لیلدیب شروش
 لب اقمردمزال تیعقومداجیا یارباد
 .تسا هد رک تباثدوخیابقر

 زا لبق «لوغ» ملیف ناتساد
 < سن ویتسا حدوج» طسوت هکنیا
 اند مناخ طسوت دیای هدر یدد

 نسیرست دوهشم زایکی هک ربرف
 دشاب یمیناکی رمآ رصاممناک دنسبوت
 یوزا یددعتم یاهبانک نونکاتد
 وز تا مد ملبف تدوصب

 هتعون مان نبمهب یدوطف باک
 .تسا هد

 تاتکزا یسلیف هیهت رکق
 و ۳ نا وا ید

 هتکن نیار,دمآ دوجوب ی
 یتف هک دادرا زن البق دیاب ۳
 هیت هب می.صت 4 سا و : ویتسا ید

 امتیس لف اعم نرم دیگ
 ملیف هک تسا ملس ایلام رکادا م ناشیارب

 ی
 هجدد لقاال + 2

 ۱ررواگشیپ رثه ی
 ار یتقن اهنآ زا گید#

 هه هه هم هه 9 هه ۵

 لوع
 | یتخرش وخ یوبجنسج دد الف مع ِگ

 ِ و تفای تسدب ردااق زین اهنو رث

 دا ۷

 دیوش انخآ دوی .لاهردقلاع نادرگ راک « نسن ویتسا عج دوجهرثا ن ی
 اتانسا تست تاب

 ملیف زا یا هنحصرد .وایت تبازیلاو نیدزمیج
 تفکناوتیم هک تسا هدومن لوحم

 هدیرفآ شق نآ یارب هکنیا لثم
 لوغملیف دشرکذ هکناتچ .دناهدش

 دشاب یم < رث دا هو یناپمک لوصحم
 ناکشیپ رنه < سنویتسا حروجو و
 اهوب دوتسا رب اس را اددوخ یباعتنا

 تبازیلا» یشضیتسا هتف رک ضرقب

 كا رو و« ورتم» یناسک زا »< دولبت
 ؛ «لاسرویتوی» ذا اد < نسدوه
 ربع لوطرد زبت دیقن < نیدزسیج»
 تا رتنکت حت دودخ یغامتیس هات وک

 ر دوخ ملیف هس و دوب < رثداو»

 رد نوتکا هک

 دوجد
 ملفنبا نتخاصرد دیدج یاهکینکن

 «لوغ» ملیف و تساهدرک یداددوخ
 6 نیرکسادیاو » هقبرط طقن

 زا هواقتساوا عینویتس

 .تایتکترد هکتسنیا دن رادبم رآپظا
 اتو هلن

 هتبرطنیاباپملبق رثکا هزورما هک
 ًافاحل زا هک یتاد رک راک

 هب وازباعتتتا؛ هلحص بکر ت و مرغ
 ؛دشاب یصوصت كبس یاراد نالب و

 دناب ارایجا اددوخ تایلمع دودح

 یاهکبتکت
 حدوج >

 و ترهشرتکا هک ز ی < سن وبتسا

 نوبدم اد دوسخ یامملیف تقنوم
 درب واکب و دوخسوصخ راک بس
 شو رب تحت یسشامنبس تاتاکما

 زب «لوق» ملیفرد

 +نیرکسادیاو» هقیرط باعتا اب
 تابیکرت و مرف ظفحب اردوخ هقالع

 دبدج یاه

 دوکیم هیهن

 تاب دو رضو تاناکسااب

 , دیامن قیطت دبنح

 دتادیم ساخ

 هم و ود یسدعدم د رطن هلعق زا هنحص

 تساءد رک ظفح

 هکدیزاد عالطا دبال

 یلد دا هرات دوتک «نیدزمیح>
 تک رع ِ دعب دوویلاع دادمتسااب

 هستواح هكب یط «لوغ» ملبف رد

 کرنروزو ره و دبسرلنقب لیبموت

 ۳5ت . تخاسرفاتم دوخ زادکناج

 یفاکه یو كرم هکتسنیا لاج
 «لوغ» ملی زونه هک داتفا قاقنا
 یاه هحصب رخآ و هدیس رت نابام

 عیتوت] هو نیدود یولج نآ
 طبا رگیالط» < نیدریجو هکنآ
 ماکتم تنادهقج :ادوخ هاددارق
 رگ رخ یاه رب ملیفدد تک ر ش

 ۲ هععسرد هیغ



 راک رد تشح و هبامنی رتک رب

 دنتسهنایجاشات یزاسلبف میظع

 هدعكي نایچاشاست زاروظنم تا

 یصاخءورکایو یرفت را زهدصدنچ

 یچاشامناپن ویلپمدوصقم هکلب تست
 ت قلمتم و فلتعم یاه دارت زا

 و نس اب و ناهجرسارس یاهروشک
 تیمهارد تسا ت وافتمیاهلاس

 تظعو < لیمود . ب.لیبو داک

 هک دوش هتفگ تسا یفاکطقف شرات 7

 وایاهملبت همه نایچاشامت هعونحم

 هبلک مین ورب ارب كيزا رضاح لاحات

 ۱ دنکیم زواجت نیمز هرک تیسج
 لادن

 ین ایچاشامت تالیامتعانقاذا رتالاب

 یئابیز بلاط اقلطم هک تسا هدوب

 یناوهش رظانم ۰ ینغور و كن

 و زومآ دنب یبهذم تاکت اتش و

 ب.لیسس و « دنتسه هجیتن دجاو

 لاسیطرد هک تسا یتیصخش« لیمود

 رد یلیتسا امنیسخیرات هتشذگ یاه

 زا شب هک هددوآدوجوب یزاس لب

 بلجب قفوم رکید هدننک هیپت ره
 تورت ودوسندرو درگ و یچاشابت

 تساهدوب شی وخ یویدونسا|یا رب

 هیبت دنچذا ی ءذوربا «لیمودچ
 شمان هکت سام رصاعم هدنک

 مسازا شیب یفاسنیس یاهیپگ رد

 .درادموپفم و تبمه | ملیق ناگشیپ رته

 هک «یکسنفوکیاج» لثمزین درمنپا

 بوخیقیسوم یوسباد یدیدج هد

 یدانآ دجوم دوشکدنس مدره و

 اب ]نایچاشامت یارب هک تساهدوب

 دد و هوکشاب و یلاع رظانم نمضتم

 حدردمثچ هدننک باربس لاح نيع

 :دیوگیم4 لیم ود» . دشاب یم اجکی

 ددادلنمنمآیارب عادیاو داجیاو

 نآیب هکتسا هدش ییایتعااب و

 نیسپیدیاش «منکیکد:ز متاوتیمن
 هبتساهددنرضاح هاکچیه لیاد

 اه وب دوتس| نابحاصدوس رب تاداهنشیب

 ددادرب تسدملبف هیپتزاو هدادنت

 ینامک كي تراظن و تساید تسو

 < لیسیسو.., دریگب هدپمی | رزالیت
 شیاپبلیف رد هک دننک یممهتمار

 <لیجنا» یبهذم باتکیاه ارجام

 هدرسک غارتخا دوخ زااب و خسار

 نینچ ماهتا نیابیو خساپ

 یاهحفص هاجنپ ره لیجت ارد : تسا

 عوضوم دن اوتیم (نآ تسربف زجب)

 دریک داسق بوخ یویرانس كي

 وزردن| نداد دصق مياهملیفرد نم

 هک تسا لیلد نیمهب مرادن هظعوم

 یهذم یاهناتساد كيتاما رد هبنج

 ؛ مهدیم دارق هجوتدروم رتشیار

 دوخب دوخ اههباطخ و ظعاوم نیا

 دنب ] یم دوجوب ملیف یط رد

 یبهذم كدزب ملاع «ماپیرک یلی»
 ار «لیمود . ب .لیسیس» اکیرما

 رد ی.ممغیپ : دنک یم یفرمم نینچ

 شیب هک تسادبت ول ولس فافش راون

 . تسا

 هناورپ : همجرت و سادتقا

 «لاس جنرد داتفه و ملبف ته »

 نیمز یور هدنهد شیامن نیرتک رزب

 انمرود تف هلی ارش
 « لیم.ذد تث ول مر

 (فشراث] و یگادن زر

 تسا هتسناوت یرگید درف ره زا

 وا دامشیب قولغمب ادادخ مالک

 ششوک نیمه لیلدب ... < دنک لقت
 لاسدد « لیمود» هک د وب یبهذمیاه

 یبهذم یاوشیپ فرط زا ۲۸

 سدقم ناشن كي تفایردب میلشروا

 بقلم هیلا وش بل هب ودمآ لئان یبهذم

 هک دوب یدرم نیل دا یو . دیدرک

 هاش و ملیف رد ًانلعادحیسمدرک تئرج

 ناشن نایچاهامتب شیوخ «ناه ۵

 ار اهیچدوسناس یادصورسو دهد

 ۱د«تربلک تدولک »زین و !دنک دالب

 كيردالمع «بیلص تمالع» ملیفرد

 دزاس مامحتساب داداو غالا ریش مابح

 و دزاسرحتمو هرخار نابچاشامتو

 و توهش«لاس هدزت اپ ژادءهب سپس

 دزیمآ مپب نشالد یگن اباد مشخ

 هب اد میظء «هلیلد و نوساسوو

 زاب ودیامت هضرع امنیس نارادتسود

 یاپملیف هدابرد یدیدج یاغوف

 بترمواكنیا - دژادنا هارب ییهذم

 نیمزالموآ[رتیارب لوی) رسم نوعرف
 . دن وشیم جراخ رهش هزاورد را

 بت ۱۳ هحفص

 ررفای رد ین اه همان ساخشا فرط زا

 هه هب نیوشت ار فا هکاددادیم

 و دننک یم یرتشیب یبهذم یاپملیف

 و دن رادیم ژاب راکشیا زا ادوا اب

 فوت سنیآ . دیش یم لدیدهت
 رما رد هک تسا یک درب دم
 ووخ یابقد زا مدق كي یزاسلیف
 دشاب ولج

 و

 « لیمود تنولب لیسیس و

 رهش دد ۱۸۸۱ تدا مهدژاود
 تلابا رد مقاد < لیو شا >

 .دمآ ایدب اکیرما «تسوچاسام»

 همانا زا لبق شددام لبح مند

 و تارک تدوص یگلماح ءام
 ددیتسیاب یم اتدبصعاق « لیسیس »

 رهش د « یبونج یاینودک »

 هشاب هدوشک ایئدب هدید نتکنشاو
 یدنوچ دش هتفگ هک دوطنامه یلو

 شددام و دمآ ابندپ دءعومزا لبق

 ننادنک یارب وا دلوت ماکنه
 دش رکذ ًاقوف هک یرهشب تالیطم

 زا دود زی «لیسپس» دوسب هتفد

 هقد بسن دش دلوتمهداون اش و هناخ

 دسرپم یمان «لیمود ین وتن"]> 4

 هثرت اکیرما دصقب ار دنله هک

 یرگید دامشیب هورک لثم و درک
 ثرجاهم دیدجهداقب ناهئاپ ورا ذا
 كب رد لیمود هداوسناسخ و دون

 دنله طسوا أقفتم هک ینولوک

 تا وکسدشیم هدادا .اهیسیلگنا و

 . دی رک
 ؟ددب یلهدنسپ وا لیمود لدپ

 هیدله ناب دزاادجا ریسیلکنا ناب
 ابد تفرگارف ایبملک هاگشناد رد

 نشون هماندبامن دنچناب ز نیمهاب

 ۳۳۷ نیز # لیست دوام

 اددت هب يا هسردم رد و دونب

 2 ددن۲ و تشاد لانتها نانز

  عخ دن یکو نسب لبیم
 . دنتشاد< مایلی دو



 كرم زا دج «لیسو
 لیسیسد ردام

 لدپم اد دوبخ لرتم
 هک یدمآ رد ذا ات .

 هب

 هب ی

 اس یا
 رسو دوشیم شدباع 0
 دزاس مهارف اددوخ رپ وو ک
 هدکشن دهب لیسحت یار و
 و هدش هداتسوسفابت اولی دا

 سدد ایبملک هاگشناد رد
 هنب هک ی گنج یلم رد ِ

 « لیسیس> ِتف رک ددابن اب
 کتب رما

 دن اوخ

 ی سا و اکتی رما
 2 یتداب و تخب رک هناخ زا

 ین وناقنس هبزوذه نوچیل
 ودشل هتفریذپ ءا

 زاد تسوج
 مسدد دوب _هدیهرب
 فولطعم یو هجوت هکدوب ان زا

 شیامن و رتاث + هصاخ « دید رگ
 رش زب شدداسهکب ۲ یا هن اک ادج تک

 هنآ نتخورف و همانشب : هیهت یارب

 ادتبا ۰ دوب هدرک سیسان اهرثاثت هب

 كيتامادد یاه رثه یمداکآد رد
 یسیسو تخاد رب لیصحت هب «اکیرما

 دم رد < رت ات نو راک و مادععتس| تحت
 دایس یرثاثت هورک كي نآ ذادعبو
 فلتخم یاسه رپشدد و تخادرپ
 رد ؛ دشرهاظ هنحص یود اکیرما

 زا ین ز هتخابلد < لیسیس» ۷
 دقمبادواو دیدرک شب وخ ناراکس
 ثزنیا ۰ ددو آ ردا شیوخ حا ودژا

 ناب رهمیرسمهشرهوش یارب زونه
 و۱ داک كمك و قوشمو دوربمدامشب

 . تساهدوب شیک دن ز تخسنا دودرد
 هب درم نیا هتک یئاپلاسلالخرد
 یناشیامن رد تشادلافتشا یکشیپ رله
 «تلماه» و «مدوب هاشرک اه لثم

 لثم یروهشم ناکراتس لب اقم رد
 رهاظنارکیدو ددوفکیب یدام»
 هتشد نیارد هک تفریم هزان و دش
 نیمه رد :دنک بسک یمان دوخ یارب
 شک و رف وا رد یکشیب رثهقوش نا دا
 درت د هاکدازب «لیسع» د درک

 تیریدم و تشک اب شیوخ هداع
 البق هکزر همانشیاسن هبهت ساژآ
 دوخ دوب نآ داد هدهع شردام
 همانشپ امن تق و نیمه رد ,تف رک هدج»
 همانشبان و امعش ار «تشد»
 یک اب ار «یعطلس ماظن هداو»
 « دروآ رد ری رجت هتشرب 2

 تشک ابو همانشیامن شراکن دداس
 رد یرایسپ تبقفوم هک وب رک
 یراکمه < وکسالب ی الب دبوبد ۶ ۵ آ یلصا هدنسپ وناب وروآ تسدپ

 یاهملیف هکدرب
 كل رف رهضهب هیبش
 یماکنه.ددرک چبا»

 یر نا
 وب ثر

 ی
7 

 نوءرف یشقن رد اهنیع هرهچ نی ردناشخرد « رنیارب وی »
 یو, «لیمود» ناتسود زا یکی هک
 هناک هچب یاهكن رف رهشنیمههک تفگ
 اد دمب لت كي جیرفت ساسا

 نیاب یهجوتید داددهاوخ لیکشت
 شب وخ ردامنیس هب یفلعت ودرکت هتفگ
 لیمود تسود یتح دومتن ساسحا
 شداک رتاثت رد هک یکسال سج»
 یتسابیم ًاتدعاق و دو هدش داسک

 دبابت لابقتسا دیدج دولوم نیا ذا

 زا امتیسب تن هفالع نی رثکچوک
 یتفدات نباهنبلا . دادن ناشن دوخ

 زونهشاا راکسه و < لیمود» هک دوب
 ژادع ؛دندوب هدیدن ًاصضشاد یملیف
 یاشات هب دوبجم اد دوخ هکنآ

 یملیفو دند رک اشیس كب مارک درب
 تقداناهتاات ادتباذا داب هسودار

 نیا تیمهاب هکدوب تقوت آ دندید

 هتفرو دندشفئا و دیدج یم رگ رس
 داجب |ناشب | دو ناب ثیسل یفلعت هتفر

 درذگیممهرس تشپ اهلاس . دیدرک
 شتاقلعتم و یک دنزنامز تشدک اب و
 تصسا۱۹۱۲ لاس . دریذپیم رفت
 < یکسالسجو وا تسودو « لیمود»
 ماسوهک شکتسد هدنعورف كيابار
 رد یزیم درگدداد مان « نب ودلک

 تبحص لوفشم < جیرالسک و لته
 نانآ یوسگنفگ ع وضوم . مینپ یم

 دایژتبحص . تسن ۲ تبیها و امثیس

 هلصاف ردنآ هجیتت ودپماجنابن لوط,

 تاشب امن تک رشو هک دشنی ایه ات و

 را زهتسیب هیامرساب « یکسال سج
 «لیمددو«« یکسالو طسو رالد
 . دب د رک لبکشت «نبددلک » ۳

 رتکدزب ردارب < مایلبد »
 تک رش واههشقن هسب < لیسیم »
 هک اربز دیدنخ یم یو تاشپامت

 یعقوم سبون همانشیامن دوخوا
 ریظن یسشام راکهاش داجیاد دوب
 «ایتیج رب و تلابازانرا وهدا وئاخ»
 هدرک بسک نا وارف تو رثو ترهش

 یم ینغو ژاننیم الماک اد دوخ و

 دبدیمن با وخب زک رهوایل و تستاد
 تک رشدد شمهس دالدرا زهجنپ هک
 لاس 4 یکسالسج » تاشیاسمت

 شرف دالد نوسیلیم تب
 تفر دهاوخ

 تالیکت ات هتک لوط لاسكپ
 نیاملبا نیتسخن هیهتیارب_یبترم
 وب لیمود » دمآ دوجوب تک رش
 زا یرادرسلیف قسح شیاکر ش

 «لایود نوتلم» دوشم همانشیامن
 خرس نژ هكي رهوش و هب موسوم
 یردادب رخا ر95۵ ۱۸۵۸ تسرب

 هی رنه# موا داف نپتساد و و هدرک
 شفن یاهایارباد یددو رب دوهشم
 , دندوما مادضتسا نآ لوا

 نا هک دننف رگ میمصت اک رث

 هنیمز كبدد اد يعامتجا یدژارت

 حخنس 00: سا

 نانچاوه و د

 یداد

 نامه هدوسابن ءا دی
 عیب هقیاد دنچ هک ن

 رس ف

 دنتشگ زاب دندون هدش دراو نآدد
 لسم,دنتف رک شیپ هد تشک زاب هاد د
 هبهت یار یتاپمک هک یدیدج

 تفرگ رظنرد دوح ملبف نیتسخت
 <سلجت ]ول » هموح ردیدا زنمچ
 ۲۳ ۳ جنبمات هووبلام هگدوب

 یاب اد یردابنا
 هات وک هلصافب ود رک هراجاوبدوتسا

 لی ود»

 هام رو هک دابنا نیا تخادرپ راکب

 دالو چپ د تسییه شاهبارک
 یاه وبد وتسا زک رم ود زو رمادیس رب#
 هتساهتف رک دارق تن وماراب میظع

 دوریهدامش ناکشیب رثههاگشزروو
 هدرگن شوتارف زونه

 تاب ویج یاهلغ شن اکشیپ رثههک
 یضراکب نک تخد» ناطا هلزتس اد

 لیمود »

 رد هنافحاص هک تفورهو دندرب

 راسا دود شدوسخ ینوکسم همین
 هبآ تسشیسهاد شاهنچک یداک
 تق رک ی ما رف ادواراک رتفد رسا رس

 رد یعوتس»د رو زونه تفونآ رد

 اه تجص دوب لوهجم یداد ربملیف
 اس رب داسنا زا حراخ رد

 خ دون و .دشبم

 یجداغ رظاتم یراد ربملیفیا رب مه
 هل هیهن یا رب مهو تف رم راک
 و نادریک دا تک ...یلخاد یاه
 «لیمددد مایا نبتسخن تسب راس
 اهدح هک هوب یمان للبآ راتسدا

 هدمآ رد امنیس ناکشبپ رنه وزج
 هقف رحپب هد ملیف نبا+,ون حرام

 و هصرابجو رازه جنب و تسیهب

 شینآ هیهت و دش غلاب دالد ءاجنب
 ۱ هسماجنابت لوطب هتفه راهچ زا
 * تسوب خرس نز كي رهوت»

 دمآ داذاب هکع [ زایپ هلصافال

 شید دش هجاوم یظن یب یتبقف وماب
 راه جنپ و ءاجنب و تسبود زا

 لصاح دسمآ رد ینایمک یارب دالد
 شیام تک ر شد سیترت نیدن درک
 تم وما اپ ینایمک رد هک < یکسالسج

 ودناپ یمکحم ترنم هشاب_یلعف
 سولباهوهت + ربمآ تبقف وم یهاررد
 هش لوفشم رکید یلاه

 هوترو



 سه كيزوم یادص یلو
 هسریم نشوگی ام

 دوح تحارو یمرچ یلدنح رد

 كب نددهدام۲ ار دوخوهتفرورغ
 میاهدومت شعبتذل همان رپ

 والع

 مک همه دوظنم و دناهدمآ شی
 تسایکی شیو

 یگکراخ رحتمانب هک
 هک یمدرم و نکا ابو نتشت

 دن وشیم هدید شب رغیاهد رپ یو رب

 ۰ ندرث هجوت

 یتیقح یاهرپشورظانم ندید

 یاپیخلت و واهبشوخ ؛ناپ» فلتتمو
 رارسا یاههناخ : سانشات ساتشا

 ندش كبرش ؛۱ز تشحو و زیمآ
 :یشوخ؛ تشحو ؛ناجیه« رطخرد
 ژانوس رسپهبرگ دیاش یتحوهدنخ
 منف یاه

 دوشیم رت دیدش كيزومنونک |
 شوماخ مکرک نلاس فوتارچ
 ایمیازق مامترپ یکیراتودتوتیم
 یمشب رب یاس زهدرپ ؛دوشیمهدرتسک
 دوشک یسد دورس و هتنر رانک

 دوشیم هتخاون

 اب ءارمه ملیف ناوتع بیس

 رظنب دوخ صوصخم كيزوم
 . دی ایم

 : تسا هدخ عورش همان رب

 نياهداب ردهکت ]را لیق یلد
 «۱و ملیق و مینکب یتبحص همأت رپ

 میهد دارق وکتقک و ثح دوم
 (یچاحامت ) نامدوعب دیهد هژاجا
 . منکفای یرظن

 دلوصلام نودپ هک تس)حضاد
 هتشاد دوجدو دوبت رداق ینامنیح

 رد هناژور ناريا نیه رد .دشاب

 دن ويمآمنسپ رق رازهدص دودح
 ارج

 ةتیاسیم زوصت

 زا لبق مدرمک یلیالدو اهفرح
 هجوت دتوگیم لصوتم امتیس نتفر
 دما

 زورما نم ءاشیس میربایپ
 مه «تاخردو هدش كنت یلیخملد

 دوسج وفا مرگ هو

 هم یعساتم یلیخ «٩ ت

 اسم ميرمزور نیارد هثیمع

 ناگناد لبیک كرالک ملف

 میرباب «ندیع
 شوما رفا رملبق ناکشیپیه-

 یموخ ملیف دنیوگیم یلو ماهدرک
 تس

 مشوخیلیخ نآ باتک زا نم
 دشاب یبوخ ملیق دیاب هدعآ

 یاهلگتجءراب ودن] عوضوم -

 عون نیا نم۰ تساکب رم[ یلخاد
 مراد تسودار اپملق

 مایلیو ملیف نادرگداک
 دیددبابارو|یاپملیف ؛تسارلیاو

 تسا دیدش یلیخ ناراب -

 امتیم می یاس
 هبن رم راپچ هح یاهتفهام

 ۲داپملبف هیلک و میریم امنیب
 مجنس یم

 :تسیچامش لیلد نونک)

 دن ورمامتسب مدرم زا یضعب
 ودرد .دن زیرگب یرکیدزیچ زاهک
 شومارف ودن ربداپ زا اردوخ جند
 یلوسءویداعساخشااهن ۲ هکدنتک
 یاهداتفا ابوشیپ یکدنزو دنتسه
 نیا دیاش هتبلا) دنن ارتکیم اد
 ووخ هک یلومعم اهردق[ ساعشا

 رداق یهتنم دنشان دننکیم رگف
 ماجنا هکاد یراکتپهآ دنتسیت
 كي اجنیارد .دنپامن كرد دنهدیم

 فارطا و دنته ناتدوخ هجن "7
 -هب«هدرپ یفرپ دداد دوجو اپنآ
 دوخ تعاس ود تدم یاربو دننیب

 دنیامت شرق اهن[ یاجب ار
 و كچوک لزتم دد اهن آ رک

 تیرثکا ) دننکیم یکدتز یرقحم
 اب وعیسو لزاتم دنداد لیم (مدرم
 تب للجم مزاولاب هوکش
 هتاخزپشآ كياب ناشراک ورس اهنآ

 تسا تحازات و یمیدق كي ندید «

 نامرهق هک یتقومنردم «اخربشآ
 هینک هبکنكي نداد راغقاب ناتساد
 زا و دهدیم ماجت| اردوخ یاهراک

 و برم « ابیز هثیمه تپجنیا

 تذل دیامنیم هولج ینتشاد تسود
 - یم دوجوب اهن ۲ رد یفصولادیاز
 درو [یم

 شیاهسابل بلغ|ملیق نامریق
 یاهراک .تساسترم شیاهوموزیمت

 و یتحارات بجوستقوچیه هناخ
 وا . دنوشیبن وا ییادان نتسرت

 سوب وت|ندشراوس یارب تقوچیه
 درد راک لحب نتفد و اومارت اب

 یاپمدتاب هکلب : دتیاین فیدر
 فرط یکدوس آل امک ابمادآ ونیکتس

 ناطا كي هکدوخ راک لحس نآ

 تسا یی ابیژ و نکول دل
 یماکنه اپنیا مات زونه . دوریم
 یاهناخراکای هرادا رد وا هک تسا

 لوتم یردقب وا الوتم دنکیم راک
 تلاوت فرص شتق و مامت هک تسا
 . دوشیم شدرک و یزاب

 یژانوسرپ نینچکب ندیدطقق
 رکف زا نایچاشامت هکدوشیم تعاب

 دن زیرگب هناذورتخاوتگی همان رب
 ردحبص ادرف هک دنب امن شومارقو
 لومم دننام تعاس تنز ۷ تعاس
 راک عورش و دمآدهاوخ رد ادب

 ۱۴ هحفص سم

 هلیسوب ودما رغیمد وخ لدم نی رخ

 رهاوخ مالعا اد زوریاسرن تقاح
 + دوم

  یرزب یتایشوخ هچ اقاو
 نواوح و اهیتخبدب هیلک زا دارق
 یکدنذز داوک ات

 رک لرط نیا تحت یکش
 کدرم زا هدع نآ وتسن حیحص

 رب وریم امنیب رکن زرط نینچکیاب
 .دنوشیم کت رم یکرزب هابتشا

 یردق رکا مدرم زا هدع نیا

 تابولعم یرصتخم و دننک هعلاطم

 شیازتا امنیسو ملیفهراب ردار دوخ

 رییفت ناشرکغ ذرط
 درک دنهاوخ هدهاشمهاگن ] و هدرک
 زا رتشم یلیخ امنیس و مایف هک

 9۳7 ناتریکتد قیاس رد هم
 تسا شعبتذل

 هب هلاقم نیا هدناوخ « اش
 نابانش]و دینک هاگتدوخ فارطا
 هیهدزآرق تقدوهجوت ددوماددوخ ۰

 ساخشا نآدادعتو دینیبب دبنک کف

 و حبحص هقیلسو رکق كيابهک ار
 نیخ دنوریم امنیسب یقطنم
 دیتز

 تسود همین[ زا تسن یکش

 رتشب یدودعم دادعت رج انشآ و
 نیا , دیئامن باغتنا درادن ناکما
 کدربوادنم + اش یباغتنا دادعت

 دروآیم دوجوپ اد هتسدکی رگیدکب
 نیرپاب تبست مدرم زا هتسد نیا
 , دن زیچان ودودح« یلیخ

 دکوهیوررب مدرم تیرثکا
 ناهصیضمب + دن وریم امنیب سوه
 یمرکر س یارب دش هتفگ هکیروط
 یضج ؛یفیقح یک دن زجت دودردزا را رف و

 د اییز هشیرثهكب ندید یاب
 >ج رب زین یضعب ۰ هفایق شوخ
 فداصت

 چاش لبصقت نیا اب نوتکا
 ۲ ۲ دی ریگیم یاهچبت

 ِِك تسب جراخلاحود 1 ۹

 و یاب اد یرته شزدا نآ
 ۳م دکتر حطس ابد درادن رکفت
 11 قسرد هی نیما , تسا نیلاپ



 دوب زم ملیف رمع رگید

 ]وط هقیقد دون زاشی

 ] زا دس هکیلاح

 رهد هتفرک رسذا اد دوخ یگدنز

 دوخرتا یتیم نامز تدم رد داب
 درادکب یفابهدنتب یود اد و ۹

 رخ اب

 اامئیص دا

 ج رد

 یدو] عمج روب زم

 هک یتلوپس فالخ رب ین
 رواصت و تک یدوآ 

 می ی میسو تالیکش مزاتسم :دراددوج و
 زا . تسا یرتشی تامحز و رت

 تزوه < ملبف» هک یداب نیلوا

 طسوتهدشهیهتتماص رب وابحت
 ییمذ رب زرد < ریمول»

 ۲ 2 2 اراو یدک یایمنبت
 . نایلبل.زا یتایملیقو «نونیک رس

 ِ حالات مون -د روفتب یرام
 ناددارب

 یفاک دنا رک>
 ونشلاو فلد و ر-سکس رفی

  عواپتارک ن زور تراک برج
 ودوشیم یرادوکن ۳

 اب رای مو

 و دمآ رد شیامت ضرمیب سیااپ

 رظان ام ناددی. زین نآ زا دب
 مع لوطردداژوت رتهنیایاهتفرشپ

 رسکف ۰ دندوب دوخهات

 لنفاحم هجوست یب بیس هزومكي
 دوی .هقونت بلج.دوخباد طووف# ,

 یاهملیف شیادیپ ات رکف ن نیا یلد

 ۱و نامزام و «ونیئسا
 < را لک لابتید
 :نییناام ار دوختیلاص

 هک ددوآ دوچوب و

 .یناسیتاراره درچفر)



 زامتیس هب طوب رم قسع تحابمو

 فا رک وتام هنیک و اب.دهدمراشت1

 تسامنیس ینراجت لئاسم فقو هک

 یبصانمماقمرت وک رچکسپ ؛ میرذکم

 هجوت درومو دنکیم زارحا »و
 اما : دریگیم رارث امنیسنادنیقالع

 یلا وتملاسنب دنچ نیب هک ین اسک لاحررپب
 تلوپسیدن |هدوب هلجم یا هدنناوخ

 نیدنچرتوک رکن هک 9
 نآ یلعت یاههدامشاب شیپ لاس

 تسا دوجوم یدایز فالتخا
 ودنیانب تواقت ندتایامتیارب

 هلجم نیا هک یل وحت هلح رم شیابن مرجال و
 هلصاف هک اهن [هراشود : هدرک یط

 اجنیا رد دق راد رگیدکی زا یدیع

 لبق یلک روطب + مین زیم :قدو
 میهدب رک ذت ار هتکن ككب راکشیا

 هک ی تت واست

 زا

 قرعه اینبار اند شام

 باو

 کی رمآ ملیف ایام «

 لمحت ميناوتیش اما میدادن ی

 لجنب ران ]اب یسیلکتا دن وب هک ینک

 رگیدیت دن اوخ بلطم .دوشهضوامم

 ود امنیس یونأب كي هک ت یاهمات

 دقنمهب و هتشو رتجتم لها

 هتشون ارچ هک هتفرکداربا رتوک

 یبلاج را «موسدرمو ملیف دیدوب

 ناتیارب منکیم نامک هکیلاح ردتسا

 هک می وکب رکا دنک «كوشو دیلوت
 و دمآ مدب مه یلیخ ملبف نیازانم

 تشادت مهاربوخ كب زوم نآ رکا

 .مدشيمحراخ نلاسزا ملیف طسورد
 نيا؛مئاخ هک هداد باوج مه هلجم
 كوشدداجیا امردالصاامش فرح

 -صقات كیامش زالبق نوچ .درکن

 یتحوا هک ميتخانشيماد یرگیدرکفل |

 2۷ ۶8۲ ۲ دادن یا ۱

 هلمج< وتو
 (مق یلی

 در 

 زین نا
 ملیف هب طوب رمدیقم تحایمفق

 هلیچ هکبتفو زا اما ۰ دش

 ملیق یلم هلجم وب لیدپت
 زین شن احفصمرجالهاشتا

 اتهتفای سبصعات رتشیپ ! جیب

 ّ یاس,
 ادتبا هک یا

 36 * لاسدد

 هدع] ششوخمه ملیفنپ |كيزومزآ
 می

 له |هزیشود كي هحفسنیمهرد
 یرنگناگ ی اپملیف شیابن هبندل
 هدومت اعدا وهدرک شا رتعا یسیلگن ا»
 اریخاهک یتیانجو تشح و جاوما هک
 كشيبهدمآ مطالتهب دوشک نیادد
 هک تست ] هجيتت

 ی# ۳ ِك
 مرا یراتب | یرابب

 راغتفاتعاب هک ملبق

 راین] وه تن موسرم ادجمهذا |
 یمدرمناتسادناشد وخ لوقن و مدن د رکت

 دن دومن بیقعت ادیک رزب تنسو هک تسا

 بشهداب رد یا هلاقم هرامش نیمهرد

 دراددوج و راکسا زئاوج عیزوت نشج

 نآ رد دینادبم هکبروطب هتبلا هک

 اد لوا هجرد یاهراکسا لاس

 « (هاشنا رک وت)دروفا رک كي رد و رب

 دندوب ر( هت دا و)دنلپ واه وداب ویل وا

 تش زنافت اب رفن ود نیازامهیکعو

 بلاج یلیخ ژاتربد . تسا هلجم

 هک هداد رکذت ًاصوصخم و تسا

 نیرتپ دوب راودیما نساد ترباد

 یلد دوش هتخانش لاس نادرک راک
 رطاخب ار ین اد رک داک هزفاج تاضت

 هس «رسمه هس هب یاهمان > ملی

 شوعردو دنداد جی ویکنام فزوچ

 نساد هب لاس ملیف نیرتپب هزئاج
 شدوخ زا هدنسیون دمب , دش هداد
 رسکا السم هک هدرک هدیقع راهظا

 تاضق ۰ دشیمن هدن سب جیویگنام
 نیرضتهب ناوشب اردیرلوراک
 . دند رکیم باختنا نادرک داک

 یتقو هکنیارگید بلاج هتکت
 ینفورکیم تشپ تداوتسا "زبیج

 ناوتمب اددنلیواه ود ایریلوا مان ۰
 ی دنکیم تعاررق هشیب رنه نی رتهب

 شارتعا نیوهدمز
 شا رت

 وز وبا یلج"_نب
 زلراچد اد روک

 دو ری

 هفص ود هب میس ریماهشب
 رراش رد ۰ هتفه یاهملیف داقتنا

 راقتا دروم ملیف ۵۰ تحیدروم

 ءراتس ناشیارب و دناهتف رک دارق

 ال هل تسادیپ ؛هدج مه یراذگ
 نادنچ اهنیا» ینطو یاقفر فالخ
 زابلدو تسد یرداذگه راتس رد

 (:۱)تسا بیجع یلیخ «والعس . دنتسیت

  (یبکآ)هب یطابتد|ناشراک نیا هک

 هشوک و ملیفیارب نوچ - درادن
 رد مه :یلصفم یهک آهک < ناب ایخ

 هراتس كي یتح :هداد ناشدلجتشپ
 ۱ دن | هدادن مه

 ؛ار هرامش نیا لاح ! بوخ
 هدشرشننلبق لاسششرد میتفک هک

 هکارنآ هرامش نیرخآ و ؛میدنب یم

 هراتس» یارب یئاوه تسیاب ذورید

 فالتخا ات میل زیمقر و هدیسر (امنیس

 رثپب اد هرامش ودنیابلاطم حطس

 , میایرد

 فالخ رب ؛ هرامشنیادلجیور

  ندب زا یرب واسن کل بت لاسدنچ
 دعسوت .تشادیراج یاهملیف
 الرابراب مناغیابیز مادعنا زا

 : دلجیوررد

 سی
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 ً سک ر امنهس

 ۱ 1۱ ظاب 1۳ 111 ۲۵
 لگنجردلادج

 رارسف دیوید - زوودن7 اناد - نیرک نیج :ناکشیپ رنه

 لاشدام حدوج :نادرک راک

 تلوم ینابیک۱۹۵4 لوصحم
 رن داد ناددارب ینابمک :هدننک شخب

 (رلاک ی نکت) یکت دمامت
 و هدش هیهئاقیرفا رد نانسلگناو دوویلاه یراکعهاب ملیف نیا

 دوویلاه زاهک زوردنااناد» و«نیرکنیچ» زجب زین نآ ناکشیپ رثه
 یسلگنا هیقب دناهدش توعدو باختنا ملیف نیا دد تک رش یارب
 . دنتسه

 درم ودرظن دروم هکت سا ینز تشذک رس ٍلگتجرد لادج»
 زیم] دا رسا دفوخم یاهلکتج بلف ددیو لاصدءهادرد هک د ریگیمدارق
 هرخالاب و دن زاد رییم هژرابمب اقیرفا

 یشحو تاناوح و اقبرفا (فوخم نمضرد) یقیقح یاههنعص

 رهذد ملیف ناتساد نمضنآ
 یجاشامت هجوت ددوم املسم هک تسا یملبف « لکنجرد لادج» تروص
 تف رک دهاوخ دا رق یتاربا

 1 جزا تشا زا
 10 الباب ۸اظ شیخ

 كي رد زا راچ .-نوپمأتلاش دام -یف دوم یدوا ناکثیپ رنه
 سپیه سچ : نادرگ دک
 كريپ زود ندوریا : مدننک هبچآ

 لاتشن رتنیا لاسدوبت وب یسناپمک ۱۹۵ ۵ لاس لو صحم
 (رلاک ینکت)یکند امت بیوکساسنیم
 مودیللملانیب كنجرد اکب رمآ ۱ هدامش زاب رس یناک دنذ حرش

 < یفدو» یدوا» دوخ طدوت نآلد هک تسا < یفدو# یدوا» ی
 افیا
 هدشهنشون 4 یفروم» طسوت هکسیانک ی ور زا ملیف ننچمهد دوو

  تسا هدید رک کا

 دنتبمدوخ بوذجم تدشب ادیچاشامت

 ناربا امذیس

۰ ۱۳۹ 
۱1۳ 0 ۰111۱۶ ۵ 

 یاایمآ ۱۵۵ لوصحء

 اک ینکت) یکن د ماست و

 یلبل » تشفگ رسما و تشذگ 1

 رد + یب یسیسیم > یاه هاخرابت

 تسا هدمآ هدرب یدزب ی 7 ؛اکب ر«ا ناد رک داک «لساک مایاب دو
 رهوتو قباس نازرات .< رک ۱ سکل »و تک رش هجوتلبات هتکت

 دد[یدملبف نیلوا نمضرد هک تسامایف نیا 2 6 رف رب
 دو ریم رامشب ۱

 انبدمایشیرت

 نیا یافارد یو ۳

 تلرداکسا» رتکاداکدوخ

 اب هتلا و دوخیمرهاظ 4 تا واکس

 شق رد دوربم راظتنا دراد املد لب
 دشاب هدومن مجم یب وخبار

 زیگناناجیه تد
 فا رطا رتئانم

 یاه هتححژا و دروخ ودز هدیشوب ملیف
 دو ریمرامشب اپملیف نی رتب+دایئیدوخ عوت رد و تس

 هندسه رلاکی نکند كبکا اهیتنک تک رحو < یبیسیسیم> هناخدور
 تساهتشادن هقا یملبق جیهددنونک | هک هدرو۲ دوجوب یمیدب یا

 ت ۱۷ هحص بت



 رب ۰ ۱

 اه((و رن ومنم د رم))

 لبیاسکس» زا ایلاتبا
 رسو تشادن یعالطا «ءریغو یندب

 یاهملبن ٌةیچت مرک
 هیک دن زو زا بلاتر

 هکنیم» یل ودوب 

 یقبقح تایلبع (ورنوم نلبرم)

 و یعامتجا یاپملیف دشرب اردوخ
 مان یا هشوک زا درک زاغ7 یقالخا

 ودیسر شوگد (وتاکنم اناولیس)

 وضع كي (ورن وم)ستکم یرتابورب
 رگب دهک تشذگن یدنچ اد ر و ]تسدن

 ؛ادیجب رب ول ولاتیج زا هن ودوب یربخ یتسیلاروش راث] "] راه

 قاشع و دن دبسر یلاوثب اد ر وم]

 ملاعفانک او فارطا رد یک اچ هنیس

 تیحصرپ راد یراک ادندد و[ تسدب

 بتکم و (ورنوم نیلیرم) مناخزا

 ی ناکداتس رگید :دوب شرتهرب

 رگازیگنا توهخ مادنا دقاف و هنیس

 ناشندوسخ زا یبیجع یدنفرتهمه

 هچاوم ترهشو تیقفوماب دندادیم

 رت زاد
 ین دمادن دومنی« امنیس تختی اپ ثرت

 درول ادیدج ناگ راتس هکدشن ی

 تسکشاب یگشیپ رثهرد هکتیایا رب

 اپ زا تسد ابلافو دن دشیمت

 بتکمزادنتف رگ میم دن وش و رپ ور

 نسبا ساساو دننک یو ربب من اعنیا

 و قوا 970 700 2 اه هه راک یاهو زا تا
 ت ض ی

 ] دزد نا نمعمس دوس

 ساک وسال هنابخ ک پب ولت را ی

 روش زافآ اددوخ هنابش یاهتیلامف

 مجوتم(یمام)هکدوب نامز نیمه زا
 ریورگ دوخ هتسچرب ٌةنیسو

 :تشاذگ (تالیرم) شفک دد ی

 وروم ساک وسال رد (یمام)

 تفرک رارف (ویه كم یمیج) هجوت

 همبت مادنا هدهاشم اب ( یمیج ) و

 )۲ درج یاپه تسد وا هتهارم
 تفرگادوا تسد یلاحشوخاب درک

 یهاوخ یدوهشم ةراذس تقل و

 تذل قرب نانچ ( یمام) < » دش
 لماتیب هک دیدخرد شنامشچ زا

 و تخادنا (یعیج) ند ر ۳

 و

 رد تسد

 ]ردوخ راک هسوب تیمه ادیسوب ادوا

 رثه ینابمتب شداک و رس و درک
 رد و دیسر «لاسروین وب »و تسود

 نامرهف »و و «اشاپ یکتای» ملیف ود
 تفرگ هدهعرب» یشقت 4نایلاکی رمآ

 هژا یوراوم تدیرم » ناونع و
 رد یزابابد درک زارحا اد راک
 لد < فیطل سنج میمصت > مایف
 ادومن دروخ اد نایجاشام

 یمام)مناخ هک دوشن شومارف مادسنا ؛یئالط یاهومرم

 ابمشچ یرامخ ؛نآی
 ادوب هرمغ و زیمآ هوشع ر

 هدرکن جاددزا زونه (نددد ناو

 دنتسن | وت مهناگ داتسنب استر

 مافب «!یشنایح»و عوضوم ن

 ار مدرم یاپبیجو دنسرب ینلزنمو
 ادن دو آ ,دهز رلب ارناجب اهبلق ویلاخ

 ذدرپا ره دنمریخ قاشفا مال
 +ا» رادناج بنکمسنیا
 :ینماش

 روشحب ار

 مک نوع ی

 نبلدا - نرودنا ویمام
 د و ویل اهلبیا سکس تعت وجاندپمیل و

 (د رن وم) دوخ داتسا زاو تسا

 دنکیم یماب رادو یرک هوشع دیلقن

 -سول مزاعدوب هلاس ۸ هتبتق و(یمام)

 شت ادوملعلیصعتات دید رک سلجت آ

 هراب ردشدادمت.ا نوچ نکیل ودیامت

 زا وکین | راب راب

۱ 

 فرصمی رد 4۱و جن رفب یاهعوضوم



 و

 تساوضیم و دروآ تسدب

 وباوخ (یراوم)ا مناض بتکیم 4٩

 تغناس بلس یوزا ار كاروضخ

 یکب رد (مبت )
 شاهخ ربچ ود اب تشاد نتب یک زان

 سابل هک اهزورزا

 رد و هدسمآ دووبلاه یکیدز هب
 یاشاننددوم یاس مفوم نامه

 تفرک رارق ریهشلالد (دوش ی وا)
 یاهچول وبل زا بآآ هک (یلوا) و

 اب اروا دوب هدشرب ژا رس

 نک هیهت (دلاد یرج)
 دزن دوخ

 تلف تم

 (دلاد) و دروآ «ایبمک) یناجت
 د ناجتماكي زا سب

 ك رثخ د نبآ یسج
 تس تسا

 هب ذاج » تفگ قبف

 ناز و رفشت آ لثم
 ودنک یم مرک. ادم

 نیا رد ادتبا (میک / «ادناذر

 و« ترکسلا قو ملیف ویدوشما
 «هناخدضرب رفنجنپ و و «تشی»
 مادن |یاهزادن| اتو دون یراب 2
 تشاذنک مدر ء راتیز | رد اد درو

 و < یلالط وژاب درم » ک
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 کی

 ارو و۱ رد وا اب 4

 زا (تیلب رم] لثم مه (یر)
 سول » یاوهو بآ شوخ ن

 ۳۳ رو
 دوب ریذپان تسش ب خلبم

 .تسب زهد وویلاپب هک تسبدنچ نو

 رد ارشیوخ یاه ت

 (انابدز
 وزن وم)دوخ داتسا«ب یمان تهابش

 ترهشعوضوننیه «دطساو و
 یو  تماهدروآ تس

 اهتت هن نمو تسا «هفآ ن

 دهدیمهعادا ام

 !وشوخ ترهش ةهبوبحب و هنشذک
 و فرش اددوخ و هدرک شوما رم

 هرات «تساهدوس ۳
 وولآ توهشما اب بت یا



 : ) یات7

 ! یا لک
 دننوعب
 تسد و ویلا

 اش

 رب رع.سرقا اید ر
 ؛ایتنس یلاطم

 دوپشم كس ( یرب

 زد ین

 .دنن ا وخ و ( ی رب )میتفک
 (رموکیرب)اب اددا اهابتشا

 یضوع یاس رب

 ! دن وریم تشهب هب اهفرشاب

 تفگ یل و رشوخاب دوش یت ابصعهک- 7
 درادن یمنام یکم ۴

 ردق ود رد هب ات

 ژاهک ناوج + دیئایب تساجنبا
 درک لوبف دوبن دنباپرس یلاحشوخ 1 هوس دنس۷ 1 ۰

 یعقوم دندیسو ن هناش لباقس هک

 ((سیت رک ینوت) « دز كنز (تناج]

 تفون [ و درک زاب اد رد شرهوش

 دنتسه الت اقآ نیا مزیزع
 میتاوتیم نیاربأنب « دن رادت یراک و ۱

 بایغرد هک ميئک شهاوخ ناشیا زا

 زا ات دن راد هاکت اد نام هجب ام

 ۱ میدرک رب امتیم

۱ 

 (نوسن اچنا و)یات ]دینکسیم هظحالمالاب رد هک یناذگ سعنیادد
 هسوسوهناقشاه ةسوب رکیدکی شوغآ دد(كنایانرا ) همرم ماخ»
 یب وب سکع ,تالاح زا دنایرج یقیام ۱ دنیامنیم لو دد ریگنا
 1 ه» دینکم و

 ِنگ

 ! یتسیل راب ۷ ِ ٩ .دسنزاب هقح داد ز هک فیح

 ۰ 1 او
 ست رک ) ریهش نادرگ راک

 زین یدنوس یاببز ةداتس (ندوتات رام) مناخ
 اب مسرب (تدداهت رب

 ابار سکع نیا
 رک | هک تشادرب دو

 یاربمهش» دب وگب شن وخ ناتسود, دومن رابتخا ینیشن هشوک یراک زور

 ؛ مدوب یف و رممءداتس مدوخ

 ینطو دقنم
 ًاممج «روصمناربتو ٌهلجمرد

 هک فیح> ملیف یفرعم نمض هتشذک

 یئامنیسدنمج را دقنم «یاهقح یلبخ
 كي « ملیفنیا ناتساد» دوب هتشون

 یداقتنا و یعامتجا نی ربش هوس
 تذل تعاب دوریم راظتتا هک تسا

 دریک را رسق نایچاشامت لابقتسا و

 كوسلاید اد شزدا نیا ًاصوصخم

 ینا وراب هک مابف یسراف (یاه وکتفک )]

 ماجن | یئاضر ,طسوت یصاخ ینب ریشو
 نیاددهک یبیعاهنت و دربیمالاب هتفاب

 یادص - نت تسارکذ ل اقهل ود

 شز یدحات هک دشابیم ناک دنب وک
 میدبمهفا ۰ <« دنکیم یثنخ اد نآ
 نت دبمهف اجک زا ینطودقنم یاقآ

 شزدا مایف نیا ناک دنب رک یادص

 شلد دسبال ؛ دنکیم یلنخ ارنآ
 یاجب لوغ هربسن رفنکب تصاوخیم
 ۱ دنک تبحص ملیف نانکیزاب مامت

 ! دنکیم ران «یدیب رود» |
 ًاریخا زین امثیس ملاع لبلب ۱

 راد مس ود» مای ود دد تک رشاب |

 ک مزاع تساهدرک بسک یمیظغ
 ملیف رد ات دیدرک « تنوم اداب »

 لومحم كي هک + اواو یا >

 تک رف دام اتکیزوبم لاج
 تفگاجب رص ( سیدرد ) . دیامن
 مایف نیا دد تسا رضاح یطرشب
 زا لبق اد شمسا هک دنآ یزاب

 مایف رثبت یود ( نوسیلآ نوج ) |
 هسک تساجنیا داک لکشم ۱ دنسی وب

 (زرجادرجنیج ) و (نرسل [نوچ)
 نجمه مه مایف نيا نانکیژاب ریاس
 ۱۲ دن داد اد هب رظن ۱

 | تره «یلوج» و «نک مکرت اب

 ؛ هچس > دیک و و اتش هک یطرشب

 ! سول رهوشو نز
 شرنهوش و ( نیرسا نج )

 گیدکب اب تاق وا همهرد ( نمکنب رب )
 زا سپ ۰ دن راد اوعد و فالتخا

 دن وشیم ادچ مه زا

 دسا ریپم رسب مه زا رود یتدسو

 لوطب دانسیز یمادج نیا نکیل
 یوس زاب هد رهنوچ دماجن ایمن

 اتداءعازن ره

 ی م* شوغآ ددو دنب ه رگیدکنب
 ار هتشذک یه یحلت و اپج ر

 هشومارف

 ۱ هتفر دابرب قشع

 زاسپ مه دنا رب نوادام)

۱33۳۹۹ 

 0 زابن وزا ویذافشع دم
 ده > داک یب (ینایدام

 ۰ یو( يف
 زاس) یتع نونک ۱ ( نازرژ) (نوت و اس دا جاودزا
 ۱ راکاذج

 تا ران دابب
 رب دا یوژرآ ادع



 ۱ هشیپ قغاع « زابناج»
 -هشيپ رنهزا سکع كي مینیا

 ترسهش ملیف كي رد یژاباب هکبا

 رکسید راسب و درک بسک یناپج
 ادروآ رد هژرلب اد نا رتخد یاپبلغ
 سکص ميتفارتک ميعصت هراسنیا زد
 هب هک اد هشیب قشاع ةدا زافآ نبا

 شروپشم ي « اتیسراپک و ةلیسدب
 یناوا رف تبف و رعم(انیدمایشب رت اب)۲
 هدرو[ تسدب كاخ وبآ نا دد
 هک یناک دن | وب ورم را دگب هفب اسب
 میدقت یبوخ زباوج دنسانشب ادو۶

 یدنچ بوبعم شیپ رثهنیا مات
 خرسنایس هرغالاب ددوب «)اباج»
 «نازوسیاه مت » زا دتفد ناتسوب

 اهتدم ۱ درب ردب ملام ناج اهنآ
 اب اهاب ددردود و < دیک ننبباک »۶

 رثخدو و درک یمدربت یلابرد نا

 روا بلق یرجام نیارد 5
 رتخاس رض

 لماتیم دیاهنخانش وارکا

 هب ار شمان و هتخاد رپ فد
 هدف لپ تیم لی
 هس ءزباج هس الا 7۱

 ۱ تسایشراظتت اد ۲

«ِ_ِ 

 ج تو اب دنا
 هدرک هداشا یاهدنناوخ هکشیارگید ۲ (نا روث) ۱ هنکن ! (ادوشن هابتشا) رهظرساب ناف ] یا . ص۴

 یناوتیمن> دیدجلوصحمو ۱۳6 | زرتنا و یاش - حیحص خساپ كه ۲ ۳ لوصحم ارسباک را «داتفا اقا ۱ : ۱ ( ذادیش ) بشکب و ملیف نیب یئاهتهابشهب یشاداد رسکا ياىق ۳
 نومیلكج هک « یزبرکب شکنچذا | دوخ یئامنیس تاعالطا

 ءراب ردیاهلاقم .هدادتک رش نآ رد ] دیاامزایب 3
 ووسچ و شیاهملیف و لچپم نو رماک

 ؛ میدشناوضت الصا ارن ] هک داد

 تعجد دووبااه هب زکر ه»

 | هواجیاهجنک و ملیفدد - ۱
 + دنتشاد تک رش ناگشیپ رنه .مادک

 رارفو ملیف نادرک راک - ۲

 ۱ + تسیک «دیشدوخ یوس

 (یلکن ج ) لباقم شق - ۳
 مادک < یتشک رگنل و ملیف رد اد
 ؛ دومنیم ابا هراس

 ( دعب خرامشرد خساپ )
 یئامنیس تاعالطا خساپ

 لبق هرامشود
 دیوید ۰ نارچاک ویئسا - ۱

 - ۳ وبام اینیچریو سس ۲ نابا رب
 كنيئاد جروسچ - 4 رنساک یرنه
 , رسن را ونآ ددا رب - ۵

 هسک تسیاهلبج < درک مهاوخت

 رسچکسپ هلجعهب نگر ب دیرگنیا
 نبا فق و یاهسلاقم و هنفگ رثوک

 نمگ رب دب رگنبا ,تسا هدشغ وشوم

 زرتط و اکب رعآ مدرمزا اجنپارد

 و دسنک یم ثباکعش اهنآ تواضف

 هک رد ایم لثم

 رب تا«هسناخ» « ارچ هکت شون ْ

ْ 

 ۱ تر 7 رج 2 رس ی ری عدس 2 )تا
 1 تسمادک ابش هشیپ رنه و ملیف نیرتهب

 بوبحم ناگشیپ رته واوملیف نب رتیلاع نیما ظاحل زا
 هقباسمرد هک میئامثیم توعد دوخزب رع ناکدش اوخ هبلک زا

 ٌهوانس و مئیف مان و هدوبن تک رش «ام بلاجو دبدج»

 دن راد لاسدا ام یارب باغتنا للعرگثاب اددوخ هاوخلد

 رب ز مم ژپاوج اههتشوت نیر یقطنم و تاب رظن نب رتهب هب
 درک میهاوخ میدقنار

 ءرقن نادلک كي - لوارغ 2
 هلجم هلاسکب كا رثشا مود رفت

 هلجم ههامشش كارتشا -- موسرفن
 یاهباوج و دشاب یم هام ۲ هفاسم نيا تدم

 ةرامشرد نآ ناکدن رب و حرد هحفصنیارد جیردنب هدیسر

 یتسیاب تالاقم دیه رس دنهاوخ مالعا مداپچ لاس ۰

 و < تاقباس ةرپادو ناونعو دنشاب رصتخم ر ودقمل | یتح

 ۰ دوشن شومارف زین هدشن لطاب ربمت لایر هم

 تب ۲۱ هحفص

 نسب یلاکب رمآ نز كي یزور

 نوسنکا مه هکیلاحرد ؛یدرکیین |

 ؛نماناخ - متسه مدوخ هلاخرد نم

 جنگ رج ۲
 یلابا رم 1 رج : ۲ ۳ نیل هه

 رک هچ ۴ افت ۱
 دهیم خساب م و هدنناوخ ولد نا

 و ءد » رش .منلیف نیلد زین _العا و
 اهن« هوش ۱ ۱  ماتس اتم رک یاهبش

 نه یقه وا بلطم نیلوا؛ تسا

 صح نو دد ناپوک هوابب ت ماصتخا تاوج و لاوئسهب لویمع
 هسه 1 هراب دسطس رکب نآ ااج تان زا وهدشهداد

 یادم ۲ را اب زا ] [زاجیف هتک ۱ هیننا رخ همان

 لولات [هب یفایذ هئالسع و مارتحا رو هک یوکیمأتضو دنکبم ریست یاهد ۰ ی /رهوخ هیوک ی هاهزاتها ملبف یناغیلب ۱ اتس» ُهقیاسهناگ دن رب
 هزاجاتپج تعهب و تشاد كاوت ابنیس ران آ نیب رثک رزب یو رظت ۷ ی داد تاوتیل 1 ۳ ۸۷  رامش «باتف [ رد

 . متک تک رشوا ملیف رد ۳ <یکدن زوكرم هلئسمو "دن رابع | ید (ناربت) ۳ تک ر ؟ داد ۳ ۶ ۳ , .لعدصجم یافآ -

 ارچ > ناونع تعن یاهلاقم «هدزا هدتعاس سو ؛«صرت دزم» ۲

 دن زاسم ملیفزوطنبا اهیوسارف
 صذح هک زر ظابع هک ءدش هتشول

 4 زاب > یاه هنصصهب طو رم دب اهذ)

 یودنارف یابعلیف « حیرص > ۶
 لئم ؛ مهاه

 .دب ایم رظنب تب رقوبیجع؛ اهبنا ربا

 نیا ناکدنسب و نبرئهب زا رفن جنب
 ارچ هکشبا ءراب دد ینحبمیط ؛هلجم
 ,یاشیسهب یب وب .دنن | وتیمن اهیسیلکنا
 دن زاس لاکب زومیاهملیا ود وویلاخ
 هدادرظن ناشیکب - دن اهد رک تحب

 یمود ..دن زادنار یفاک هب رجت هک

 یاههدبا لابند دیاب هک تادقتم

 ثراهمیموس - تفر یبلاجورکپ
 هسهژآ رسپم اد یشیامن رومارد
 هدادنیاپ ناسا یمراپچ -. دن ادیم
 تاب هدنیب رفو بادج نا رتخوهک

 دن وشیم لاکب زوم یاهسلیف تیقثوم
 هلی دیاب رخ"آ رف هتفکب هرخالاب و
 یارسب سصغتم یاهتسیرانس هدع
 ,دنشاب هتشاد دوج و ملیف غ ون نبا

 شیامن لاوابش هب یلصفم هلاقم
 :هدشهذاد ساسصتخا < لوف» ملیف
 نسب آهک تسا دقنمع نآ هدنسیرنو

 نب رثگ درب و نب رتبلاع زایکنب ندج
 دو ویلاه لاعبا هک ءدوب ینافب رشت

 مهیا هلاقم ؛هدش لئاق یملیف یارب
 .ملیف ددنوسل اچ ناو تک رشهراب رد

 یهاظوءدیسرپاچب «۱ربب تایلع»
 نسیا هسب یشوخ یور هدنسب ون
 ده دیمن ناش < تایلبف»

 4واقتن [تمسش رس رب میس ریماما و
 ۴ یسصغتمدقتنم تشهاب تفهد ودح رد

 هیههک دنتکیب هدادااد تسق نیا
 ویدرسوهلسب رظن تعن هزات انآ
 هتششسگ ل اسانس رادرا رف < هافتنا
 .لف وب الیاف 7 را وک روکیپ هافلن اریید رس
 .هقاسلاس یسزاز ماجنم هک ه وب ربلاک
 همش زابی» هتشذکل اسرا .تشاد

 1۳ هعفسرویق

 یسیلگن ایا رب هک ت سا
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 ۰ 5 شیلا
 ۰ ور دا سد

 ۰ 7 * ره شوک

 یک وش

 ۲ ِ تقَقا وم ّ با وچ

 نامه " دهاوخب «تامو ۳ ار _ِِ

۳ ِ   

 » 9 رد ؟یاج ج طعم وب

 ۱ ح رم .تیاکح یقعتسم

 و مع . داتسیا ؛ هرکيم > وایارب هجوجیپب شرهوت

 دمآ مش » 1 تسا وغس الص ۱ ِ-

 ِ شاکدسبد ۶ وضوم نیا

 شرهوشفرح " دوب ههش بتوطرم

 تقگ و درآ مطناو

 فرح دناون یمن مه «ملک كي

 شافوارنت او تسایلاس الماک یلو

 دنکیمی رپساهدضس وک واه داک ابار

 هلاس هدیرتخد الاح «ینآو
 یل د داوب لوجخ مه یک دنا و سرلمو

 شنود دا هک تخشاد متح«تاسو

 قرشاپارص زین ماهاربآ ۰ درادیم

 هک دوب هدینش اههچ زا دویدورم و

۳4 
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 ! لب سر
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 یاهزور نرچ یلبامن نادنچ وایلو دیسوب یمار < سیب «اصب رحتام

 :درکی من سامحادوخرد تین

 تب ۲۲ هچفص

1 + 

ٍ 
۲  

۶ 

 د و

۰ 19 
 ی
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 رام *

 تب

 و هعب ام
 ورک 4

۲ > 

 رس« رپچ

 سا زن یو

 ةعو دو

 اوع

 ۱1 منکر |

 ا5یمو دوب هثذار
 دش ِ
 صسسدیولج تام هک دن زب

 ۱ تشک و ۳

 ۹۶ نکا ای ۹

 ۰۰ بد رب الا تخرر

 اد مهچب کیت



 قوصم رع
 تسدو رو + 29 دننف عرب

 ودزاپک وغ را

 ودنک دییرسخ تساوغیم

 مه اههچب و دورب شاهع تا

 ! دناهدوسک عمج هک ی لویاب اکرم
 نی

 رظتنم شنبئاس رد «تاىو 7

 شهأوغب .دید ادفجهکدوب ابنآ
 ابتآدورواب .دنتفو یبولک نی

 4 بنی

 ی زاب وملیف یک زاتب (اناپد)
 ۲ دوویلام رد اد مد رگ حاودزا

 یاه رک و هدومن یژاب (لب وآ حروچ)

 دل و رارکت اد (و رب وم)هتشذک
 یو تساملص هک هچنآ تساءدرگ

 نما تساپ راصضش تسناوت دهاوخن

 نیمه . دریکب هدیعربارد بتکم

 یدد - دلیفنام نیحج
 دیفساد یو وبلاه ناکهت ژاسو ام

 رو یتاپز تراهم زا ۸ .تساموزک

 جیهنوتک ان و درادنددوآ رد سابل

 نیادد ادوا تساهتسناوتن یاهراتس

 تساپورتسفو دهدتسکش مع وضوم

 دیس بتکسییا «نددوآ ددیابلو

 ؛ تساهدید رک ل وحم یو

 تی وقط نا واناسه زا زین (نبج)

 یطرفم ةقالع زاوآ و سفرب هوخ

 لبصحت یلاسدنچ هکتبازاهم تشادب

 هداتسرف زا وآ وصف وصالکب د ون ملع

 دزومام ارهمژال نونف وومرات دش

 روطزه هانهبشوخای) هناتهب دب هک

 وزومراعتا (ادیاوخ اش 6 |
 «رخالاب !تف رک ارت «یرکب دو نوئف

 یترسهکم ته حق یتادیم کتیا
 اجنیاب هک یزود نآزا ون .تسبت تسکش مه زد هطوحم ت وکس هبن رک

 دوب یلیب شمأن هک عج نایم زایی

 و یندم هکشیالئم ؛دنلب یادساپ
 ۰ هدرک راک *مازد ره میلعت سالک

 تک

 وکب مک ی مشهاوشیرول
 یمیمصت هسچ ههنبآ یارب منی

 «یا هف رک
 ,م) هف رکب وخ یلوخمیمصت

 هكب هک یلکشوخ رتخداب مهاوغیم

 جادداا دداددوسخ نآ زا هعزرح

 دوصام هک تسنادبم هکنآاب تم
 و رس اتسپمم + ثسیپچ یروف

 همادا یرول .تخادناپتءا ز یئادح
 راد

 مهزک ی سورع هکناا دمب
 تلایا تشه و لپچهب مهاوغم
 -دوکبل مامت و منک ترفاسم منط»
 یا ءاشنا و مشونب ار هوجوم قاه
 مکنشق .سورع هزن لاس ه زا سم

 یرول یوسب هنسهآ تام درک

 یرول یورب ور تام . دافا هام
 یرطب تفدب ور شیایارس د هاتسا

 اب و تخا#ت

 رو مهاوهین نم ۱ یدول 7

 رو ,منک اب یار رخ
:1 4 ۷ ۳ 5 

9 1 ۱ 

 یمس هتسوسپ ماهدرسک تسجا ره
 و یتک ینابصع ارم هک یاهتشاد

 رتخدو یورب تسا رتپب « یدازای

 تس» و ییای اد تدوخ هاوفلد

 . یااد رب نمرسا

 اد شفرح هکشا زا سپ « تام و

ِ 
1 

۱ 
۱ 
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 | یرولودعت لطمم رکید + درک م امت

 و تشاذسک ًاجب ناربح و جیک ار

 اصن" ۲ هک یمد رمتسن ادیمهکنبااب و تف ر

 -يم ضرف نوب زءوسر تا دوادن د وب

 ..: دنورگ
 هنچ اب «با و ناباخرد

 رد یآ و هرسک یلاوعد هچب رس

 دومشیمیمس تب ریم هككشا هکسیلاح
 ء دنک ادجا ران"

 و دود اهن ۲ فرطب تام

 + دیس رب
 * تسااکهچ نیاماها رب[

 اههبچب نیا ؛ ناسچ انأپ

 , دنورک ی م هرغسما] < ینآ و

 همه دشیهب اد وا تن ورم اهنآ
 7 هننکی م ۱ رراک

 هتک جزا تباهن ی هک« تامو
 ورسب یتسد +ووب هدشردکر لافطا
 -ل» هرکی مسو دیک < ینآ و هب وک

 «ابخ یاهب ولگ زا یکی هد تسناونت
 ادوا یووورب و دوو تسدب یلفش

 ورس دبامنمادعتسا یغازک نوقحاپ

 < ۱ رگید یوربوم كب و یادص

 و دیسو یدووبلام نالالد شوکب
 انستفتنب اب كاب کاخ مدف (فج)

 دوخ مامعا گاناث روناب ء راک

 اد اتبس قابتلاسو اسهوبدوتسا

 هدرک جاودزا وا ؛ تخاس ناژورف

 یا راد و تسا هتف رک الط یتعالس و

 + رک هچب هس و یک زکم هلس هی
 برد7(دلیفساسم نیح) + دشابیم

 + تسا لییا سکس هاش رب

 نیادردح وضع-ییرک ی فاذ
 < سل وبانیمو تلابازا هکتساتکم

 هدوب هایم شیاهومالق و هتساغرب

 یرقف ءداوناع دد (یناد) » .تسا

 یوردوب هدزاذگد وج وهصرس یاب

 ووخ .تالیصحت زا دم لصا نی

 راک اینادوتسد زا یکم رد ًاراچان

 بآ لفش نبا نوچ و هش هدراک

 تشافن رب دد شیارب یبوخ نانو

 تخاد ری كيتابما رد ,نوتف نت رک | رغب
 یاصوبدوتسا رد دناوتب دسیاخ

 (یناد) هدوآتسهب یلفخ دو ویلام

 زا یواک تسناوتن مه لس نيا اب

 ست زا صابل ءرخالاب و درب شب
 هژرابم ناهیس و درو دو

 شیوخهزت ادوالاسدوی وب یناک

 وا اب یلیوط زاد دارف و هناوخ

 ملی رد ( یتاد ) و تخاس هقمنم

 ریظن (درف هزوخ) اب «قح درمو
 شکم داتسا هک اد یتق ناص

 متلاقسا لک و ملیف ر»و (ورن وم]

 هارب مهق و هزک افبا هومن یزاب

 » دزاذک رخ

 نیسم - زا وکیئا اب را
 تفت و جاست هپملو نیرسخآ و

 ابنبس ملاع لبیا سکس ناتلاریطع
 هشیمه ( ادای راب ) ! بام واسب
 نادرم مهاوضیم یم» تسا هتفگیع
 ءدوآ رد وتازب ءوخ لباقم رو ار
 فمش و تل اهن لا و «آزاو
 لمس( و رز وم) دنا مع وا«؛ مربب

 نوچو تغاس دوخ هی !» یلدم
 تشادیژیکنا لو و ها

 نآ زاعبو ژا مورسع دمآ شف
 زن اهتدم ( ادابالب ) د رب .تفل

 < ریاوکسا و قو رعم هلجم لدم

 وف ۱۹۹ لاس رد ءرغالاب وووب

 هتسج هتک ط «یوج لابو ملی
 اهتسورپ بکس نیا زا و رپ هو رکب و

 < نا راب رزم جم ملیف روا رخایو

 ۷ فع

  هنرکب ابک اد (نوسناج ناو) لد

 هسلانو ء74 ار (نساد نچ) و

 وکار کسیا ابراز ؛تسا های شپ هداذگن و دهدب شیدا
 .دبرگب نآ مات

۳ 
  4يا ٩ ۳۶

 ات روم رمتسو» نم و

 رت و گر پکسپ
 نسکشیهتب رگ زاع مناخ الضو هدش

 مرقد هدیه رب ار واتیا

 < «واتسو اپشخ «تسب رب هوالع

 ثووصنآن هن تلااما:دوشیممداد رب
 الع# رتاردمع ,شریادفم (عایحهگ

 .تبفاب الام «رگبد تاروعاد و

 وو
 عیناقح اهحفص بلاج .تفکن زا

 هکتبا یکی رعوکر یکی هراشن

 ترباو < یزییاب یاهک رب >ملفهب
 همش مواد هراتسود دف خیرعلآ

 هد مو لولس»ملم نینچم

 تسا یقیقح تششک رس هک هکر ع

 هاب و ملفاسا ؛هف رک ه واتس تب طقف

 الربل 7 رتایوسناربف « زمرف هک
 لا یلاع ماقم تفاب رده سی روم

 نتتار ءزاع» ملیغو هنصآ

 ودرل تیزب رب هتنکر شاب < لاکسپ

 نه وب + داد طسوت ماقم مه

 .نیوب واتسب و ,یسیلکدا ملیفكب ءراش

 - تساهف زکه راتسراهچ زین یگنج
 + .یراشک هات زا رظعهرص

 هبب رتوک رچکیی هلجع
 روهکد راد رب < یکتسباه ناشن>

 جت زاهج هس اهم لاس شرح

 ووتیم هدناد یلاتتسا و کروز ملی

 .«یکتسیاتناش ودحا و یسلبت کا -

 .وزک نیمتنا کم : درب رگ رکر پکس

 و ته الت 3 دو زم مذیف هک

 .قاع زا ربخا ۰ .تسامسسیتسیف

 ون < نام اه یماکب رم بسط

 .تیهومیچ هببءزانس كب ولطر
 , دناسعآ لات ییطع



 دوو ویل ام یمان و
 دو م وراجناسک یاهغربو مث رو
 ددبنک هدهاثم ژور نل وم یابتیس

 لا لب و و مجنب

 دید رک دل وتم ابن رقنلاع یه وج "لو

 تسا هد دا ز زا لاتسما ۶ و
 8۹ رد

 (دردلا) نامزت | هک ( یدوکن رک ]

 تبل وقط ناو دشیم هدیمایت

 ابو تشاد یراجن هب یدایز هقالع

 ًادج عوضوشا اب شردب هکنآ

 ( یدوکیرگ ز گلاتمدوب فلاخم

 ددادصم همادا | رثب ورک ول وجوک

 دیدهت ثالاوئس لبأاقم رد هثیبه

 یراجن رکم» تنکیمنا رکبد زیعآ
 + تسا كتت

 یئادعا .تالیصحت

 اد دوخ یراکی تاقوا دنارتکیم

 و دومنیم یراجن یاهراک قرص
 هعطق كسب ندبرب نیح رد رورکی

 یتخس شاهبابس تثکتا توبچ

 هباد وا اراچان و دیدرک حورجم

 هکیمادامتپج رپ +

 ار دوخ

 دهشکن یلوطو دندرو۲ ناتسرامسب

 دصق هکیرتکد و وا نب هک

 تیمیمصد یتس ددتشادا رشا هچل ام

 ودنیا و تسوبب عوقوب ی
 دن دشدنق الع رگی دکیب یردقب قیقر
 ذا سپ یتح ( یدوکیرک ) هک
 دا تاقالمب ابلاغ زبن یدوبپپ

 دب درک تعاب ناب رج نیمهد تفریم
 تسن یاهداملانراخ هقالع یو هک

 دوخ رد یکشزب و بط هتشر هب
 هتالع نیبه یدد و دیامن یابحا

 یاسرفتقاطو لکتشم هرود بیچف

 تفرکارفایت رفیلاک ءاگشن ادددارن

 لیصعتلاغراف یرتگد هتشر دو

 : دیدرک
 مانا زا سپ ( یدوکبرک )
 وباکتپ .یلفش نتفاب یارب :هذر

 شب دن ز درو
 مان ین ادنچ

 سالک هود تشئاوت دوبت سد

 یلوص ۰ دزومایب اد كیتامارد
 و درک یزاب واب ساک هک دیشک

 نآوتعب <یودورب و رد(یروکب رک )
 مادعتسا تاشیابن رکشلیمایس

 یهام دن یط ۱ دیدرک

 یتیمه] لباق لر دوب «یودورب و
 دو وبلاه 4 ات دن دوم لوحمیوب

 و درک لاتسا وا زا زا شوغآاب

 ملیف دد یشقن ( یروگیرک )
 اقبا (۱۹ع۳)« داختفا یاهزورو

 و ترهش یاهزادناابت و دومت

 شیدذعب مسایف

 رو هس

 تفاب تیوحم

 هک تشادمأت < یتنطاس یاهدیلک و

 دشورب وز یاهقاس یب تبقفوم اب

 تیفورعم یاهردملیفنبا شیابت و

 داثآ ؛ دوشک شیدرب ار دوویلام

 یستندش شوماربف و كرزیب

 «باتفآ ردللودو « « هدشمسأطو

 را رق»۰ < لا زغو
 یابفربو ۰ < هنات ودواد و

 < مد دد یبش و ۰ «وراجناملک

 هدند ناپج مدرم هیلک ار وا

 ( یدوگیرک ) زا . دناهدیدنب و

 نتییاک ۰ مصت هدد لاج یاپلیف
 ؛عاجش درسء اهنت ؛ وباروه

 نویلپم كي سانکسا دو درز نام

 زبئ یدوزب و دیاهدید ار یدنوب ]

 ۰ 6 ناداد هدسنز شد ملیف هس

 و < دا ناوزاب رد ناپب >
 دیهاوخ یو زا اد «كبد یبومد

 نیب رتک دزب رک لا ریخا ملیف دیو

 هدرگیم بوم (ایدوگیرک) رتا
 شبیصن یداکسا هزیاج دیاش هک

 جاددزا نولکاتراب ودیو , دیامن
 لاس رد لوا هبترم ۰ تسا هدومن

 رجنم هک ( نناکاترک) اب ۸
 اب مدد هبت رم و دیدرسگ نالطب
 یتدودک زونه هک (یناساپاکنبدرو)

 ! تسا هدشن _هدیید اهن[ نس

 یاهماذب رسپ هسبحاص((یروکی رگ)
 دشابیم (یداک؛ نفیتسا ۰ ناتانوج)

 ملیف ود ناسیابپ زا سپ اریخا

 «كيدیب وم» و «ینارغرا تشد»
 سابل رد یدرم و شررا اب ملیف

 (زن وچ رفذج) اب |« ی رتسک اخلن الف
 تساهدویت یژاب (جدام كي رد رن)

 ناونس ارنآ یئامنیس نیدظنم هک
 هدرک یفرمم شزرارب لوصحم كي
 .) < یلاع قوفام هجرد د نآب و
 دن | هداد

 «هت ادنمتفا رش دا

 دنم رتهء راس (درا وبه زازوس)

 دن | وتیمنونک | هک | را هنبسما اعیابمژ

 رد < و راجناملک یارغ ۸ > ملیفرد

 /امث هظحالم رور نلوم یامنس

 اب ) ۱۹۱۸ لاس نل وژ مایسرد
 مان تعت ۱۱۹۱۹ یغرب هدشعس

 لک وربد دد ( زسیرام ترا 

 نامشج ود وشک ناپجب مشچ كروب وبت

 هد ] رد هک دادیم دب ون شژیگنا رعس

 دهاوخ زد بآ زا یکرزب دنم رثه

 تالیصحت هکشیاژادم (نازوس)؛دمآ

 یکادتا دیناسر مامئاب ار دوش

 یکشبپ رثه نولف وزومد نتف رک | رقب

 غ داف هتشدنیاژا یدوزب و تخادرب

 لوطب یشدم . دید ر کل یصحتلا

 هدننک هرخ یئابیز لس دیماجئایت

 ةیاه هناخاشامت زایکی دد شبوخ

 ش راک ودشم| دنتسا نیک ورم فو رمم

 هئحص كرد ندش رهاظ طقن

 زیکن|سوهمادنا هک دون اههمانشبامن

 ناشت نایچاشامتب اددوخ صاثتمو

 ۱ دهد

 رک, ناب رج نیا زادعب (نآزوس)
 تعناوتیدوزب و داتفا اپسابل لدم

 كروبوین كرزب ةناغطایخ كي رد
 یدوویلاه نالالد « دریک رارق لدم

 و دست دناشک امتیس تختباب ار وا

 شقن یاسقیا دیدسناک ( نازوس )
 میظع ملیفدد ماداهوا تا راکساو

 .دب وید) نکیل ودید رک « هنف رداب رب و

 نیادد یذاب یارب اددا (كنپ زلس

 تسدب تسد (نازوس) ودیدنسبت ملیف
 < توماراپ > یناپمک هکتیاات هش

 تخاس دقعثم یواب یداددارق
 تجتنا رتخد» شیلیف نیل وا

 یکچوک لد هک تشادمان < ناحتما

 ملیفدد دم, . دوب هتف رک هدهعرب

 -دب رگنیا) اب «تشادرسب راپچمد 7و

 یدابژ ترهشد دومنیزاب (نمک رب
 «ادرفالاح وو ملی ود .دروآ تسد,

 تی وبحمب «دننسین نمب دقتعم اهن ]و و
 : ددزفا شییزاشپ ید

 یمأت نادزرک داک (كينک یرته)
 لباقم شفت یافبا یارب ادوا امتبم
 دواد» یاهملیف رد (كبیدرگی رک)

 < وراجن ایپلک یامفرب» و « هیات, و

 لاکب زو«ملیف شیامنابدومن باخت |

 دادمتسا و رذه < نمباق ددیگنهآ اب

 یف رعد رعب دوب هک دون آ (نازوس)

 مناخ»ملیف دد نایابزاسب . دیدرگ

 «دیفسناطبشرتکدو و «تنهبزرپ

 یارسب یتوعد ؛ سکوف ینابیک رد

 ررا ریه نازوص
 ای رو تل رس

 زاو رم» ما
 )اب ۳ ی اسک زا شیارب

 هل شرلاسک اب (نازوس) هک
 ور ۱ .تلاحملیا ودید و م

 دف زات ملیف نم ید هما را ۱

 ار والک و سوب رشید ین ام رهق ی
 ک لای وریامنیضرد

 ونک و ۱

 ایه یامنیسرد 2 امروفمیاخ < هانک غاب و
 تم ماین رنه (ربوکیداک) اب
 9 ۱ دهدیم

 رز اهلاسزادب (نازوس)
 رب سج) شرهوشزا یتوشانز
 یوررونالط نه . تفرت قالط
 لب و دش عفاو رئوم یو یاسح
 نیورگ دا شراءع یسن ونچ تلاح

 ناتسرامب هد یدهتنج ( نازوس )
 ووبیرتسب یحود شا رما سوصخنم
 نالجم راه همان ز و!تدعتبا یط رد و

 نازوسودنتشون نا وا رفبات دبآ اب
 ۱ یرجنز هناوبد « دراویه

 ,هرغو«ادداویه نازوسحاشتفاو

 اه

 «وجارجام » ملبف ردی ویدوبپب زاد

 سم و درک یژاب (لبیک كدالک )اب

 (تدر نایلبل) روهشم نامردد نآ

 شق «تسب رک مهاوخ ادرف و مانب

 ابا اد هلاوید همین و یاکبلا:نرکب

 ۳ یدامپ هراس ود و دوس

 » ملی ماگنهیتحر د رک ادیب غ وبش

 ی یداد رب

 زا (نازوس) ۱ تفرک كئکدایب ار

 ال هگددادرلت رد هچب ود شرهوش

 هکذاب اسب یر و

 1 ؟طب رک هاوخ ادرن» ملیف رد

 کدام ( ثنکدراچبر )
 کد لب دادید مود. رو

 با ۰ دامن تک رش (عنانو دولت
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 ّب

 لا هع تک ۳ 706 2 یر رم رد -_ث

 اهن ات. رهذ زا ؛امیما رگ ناگ دنناوخزا یدایز یاههمان هتش ذگ هتفه رک

 هحفص نیا حاتتفا زا قیوشت و كيربت یواح یگمه هک دیسر هلجم رتفرپ
 هدومنیرازگساپس « امنیس هراتس»نارادتم ودموهع زامه زاب ام . ۰۰ هوب
 ار مومع تاضر دیدج تاحفص حاتتفا اب ميئاوتب هدنیآ رد میراودیما و

 ۰ میدوآ تسدب
 مبدنمشها وخ هحفص نیا نادنمقالع زاهدومن هدانتسا تصرف زا ًانمض

 یعسو . دن راذ لاسرا ام یارباراهامنیسب طوب رم یداقتنا بلاطم و رابخا

 ..... دوش هتشو ( نآ تشپ هن )هحفص یور رد بلاطم دنبامن

 کتب تست کوس عمه

 همال یا رورک زا اِ تدمج زا هاو روا, یهداه رهچ ون« یافآ

 ی راکههزا ..,دلا هد وع نشو رموه*یارا ار زب رگ یا«اهنیس عضو یلصفم
 مب رگشنم زا رع هدالاوخ یی

۳1 ۰ 4 

 ةلحم ( رتحه ةدادا

 7 هامئس هراتس»
 نی رت حیصنبا دوشیم اضاقت

 اد زی ربث یاهامنیس مشو و رابغا

 یصخش شرف نی رثکتچ وک نودبهک
 نبزوهلجم نآ ردتسا هدش هنشون

 درومامتاداقتن | هکلب ان دنا يرد

 عفا وزبربث یاهامنیسنآ ریدم لوبف
 و تیام ندرک فرطرب ردو هدش
 دنشوکب دوخ یامنیم سقاوت

 1 ۰ ث ۱

 ربع هپاپناتسر هشد»
 نسب شپب و رشت نسب رتبلا ۱

 هراتس هلجم نایک دشناوخ هنساوخ
 حاتتفا تسا اسهناتسرهش رد ی

 و بلچننآ پناجزا هعفس
 یاهنساوخ رهب نآ ۳ اما
 ان اتسروش ی
 شر نلهلح ناراتساوخ"

 یلاماسک دتبم هاوسد ۷

  رقب ۶ دف

 هوختایاکشو اهتباضر اهناتسرپش
 نبرثپبدوخ نیاودن وش روآ دابار

 یاهامیس مضو یدوبپب ءا درد«دق

 نیبدب لاح و دوب دهاوخ اهن اتسرهش
 امنی- مضوزا رصتخم یحرش هلیسو
 ووشیم هنشاکن زی ربت یاه

 ٩ یاداد زدب ربت ناتسرهش
 تای

 نیرتایز كدیب لاتسیرک
 بوسحمزب ربت یامنیس نب رتک رزب و
 هشیمهسساس7 ودسب زا هک دوشیم

 تسا هد ومن بلج | د شن اب رتشم تب اضر
 نابث ومیسویسم امنیس نآ رب دم زا یکی

 یدج و «دپمهف داپب تسا یصخش
 دوسخ یابدرس دویهب مشد رد هک

 بیاهمندرسک فرطرب ردو اشوک
 یوش و دن زادیصوصخم هجرت نآ

 ناشیا تامدخ نوهرم امایس نیا
 ؛ تسا

 یلکتاریسنزادم لپ ورتم
 تفای ماجتا امنبس نبا رد اربخاهک

 نودم یامنیسكی هکد شنیا تعاب

 ی یا

 رد امتبس ناراتساوخ .یصن ایزو
 زا دمب هنافسأتم یسلو ددرک زبربت

 هکتبا یارسب املبس رسبدم حاتتفا
 اهطبلب یو رد دوآ ودا و شب امتیسحرخ
 شن ر تعاب هکد رک هفاضا لاپ دو

 ابنیسنسبا تمیفو شزرا ندشمک و

 یدنچك.-ب یل و تشک مدرم_رظن رد
 یلدا تسیفباد طیلباراچان هک تسا

 انبس نیا كرزسداریا ءهداد لزتت

 هک تسنآ یوک لب ندوب بارخ
 مدت زو نوزوسمهان .ایب شپادص

 هظحالم اب مبداودیما هثبلا تسا

 بیاعم مقر زد اجب یدو"آدای نیا

 دنشوکب نآ

 هرخزا همه هتیامیس اناید
 انابو امشبس دنن] رادنسود كررب و

 تسا زب ربث مدرم لآهدیا یامتیس
 نیسیرشپب ههتهد شیامن امنیس نیا
 شاپ هدننک را و و زب ربث وواهملیغ

 دشابیمنآ رهت_سکد و لاب و امنیس
 هزان یکیص شاپیلبل و
 زب ست دو هعفد نلوا يارب و

 همه ودوشرم هتشاذگ .شیامن ضرمم

 مدرملارقتسا و هجوت دروم مهار 7
 نبآ کف رب و تبزم دوشم مقاو

 >ملیف شوامن لصا یو» رتشیپ امن

 یاهسلف د یساتجاو یلاع یاه
 تضا پوکسامتس

 شومارف زگبد هک هان سک ر

 * فرخ زم یاپملف هدش
 اب رس

 ی ی
 ویلکنجمیحو « درسیب یاپ

 نیارب هک تساهندم یر رکت یاهملبف
 ههشنپ باب و

 شنلاس یزیس

 میداد راظت ۱

 استاداةتتا نی ۱

 ون رسلک ,هقوظرب
 دشوکبدوخیامنیس بپا
 ملیقدنچ هشاس نکسم را

 اهپآ شانناب و هنک
 راظتت۱ هناکی نیا 9

 ددیلو كچوکی نلاس هل راب
 یماداداد یزبن و اب,ز لاح نع
 قفاد شیاناب هتافسأتم یلو دشاب
 دتسمفرخزمو یدارکث یاهملیف
 ًابئیم نسیاس یسک یاب هک تساه

 ءدش یلادبس حالطصاس و دیس

 یشذدانب رتکچ وک یتحنا وین هک

 هک تساهتد» زاب ودش لئاف .نآ رب

 اهامتیس 4۳ ر جو فی درژا امنیسنبا

 هدیشک نآ دوج و رب ملف و هدوب دود
 تسا هدش

 یدج هک تیانس نارلا
 .تسا رادا رنانک رکن ب رتلاسف و نیرت

 هتصاب اشیس ندوب كجوک اوت یلو
 تنگ ن اونید و هتشکن انآ یدرسلد

 هیاسسودرب تبح رهزا امنیسنیا
 هزمشوخو زاد یرت رب كزاب و سک
 انس نسبا تسیدنچهک تساجنبا

 کن دلاح تعددو یسداف یاهملبف

 ابو یناربا یاهوبدوتسا لوصحم و

 نسیاناک رانسو نادنمرثه .تک رس
 یرکید زادس یکی «كاخ وبآ

 دوجوزا#؟ هراذکیمشیامن _ضرسمب
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 ار یا هعرزم ربقف رگ راک شقنیو ۳
 اهر ششوسگ اب هک دراد هدهعب
 ٍٍِِِِ؟ ن ریبهزاتورن لاپندب یریدپان

 دن اشیم دیدجت ار یو شیارآ
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 ناشروظتماهتت دن رادا رهدعتلاخو
 . تسادعآ ردولوپ

 دناوتیمیک هچج تبقک نیا اب

 دی ابن یرادفرط ملیق و امتیح زا
 بوصملیصا :كایرته كي ارت و

 . دان
 یلابخ نینچ تقوچیه زبت ام

 زا داقتاروظنم هک ۰ مياهتخافت

 ملیفهدابرد اهن رکهتزرطو مدر
 تانابرج نیمه هطساوب انتیس و

 . تسا زیم۲ حاضتقا
 دیاس زیرع هدتتاوخ امش

 . دیشاب فظاوم اپنیا زاشم
 تخادرپ ابهک نایچاشامتاش

 همان رب كي ندیدیا رب لوپ یداادقم
 اد دوخ قح دیاب دباهدمآ امشیم

 ره, زا دیابن اش . دیرد] تسدپ
 اتم ناججاص هک یک رحتم راوت
 دینک لابقتسا دنهدبم لیوحت اشب
 و امشیس هداب رد هملاطم اب هکتلب

 ؛ملیفنتخاسیگنوکچ زا یهاک ۲
 ؛تسیراتس ۰ هدننک هیبنابیفاتح[
 و هشپ رته « نادرک راک

 دیوش رداق ملينیاهنیسینکت ریاس
 لوپد هداد سیغشدب زا اد بو
 ۱ . دیهدت رده هدوپباددوختقوو

 نیاددهک ینالاقم زا دوظتم
 ؛ مدرمدیلک ناونع تحنو هحفص
 ۱ رظنب میداد دصق < ملیقو اشیم
 ددومنیه رد اشكکمناس اش

 رگیدکب اب زاب هدنیآ دد ام تسا
 , نیا اه ید درک ميهاوخ وگتفگ
 تردت رد هک اجن۲ ات دوب دهروخ
 | ددهکیماخح اب اداص میخاب هتتقط

 دام )اش تامولمم یا  چیتدد وهدونانشآ ميدربمان ال
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 : زا یرا؛ ]اب

 دوشیم رشتنم یدو زب

 هج وت لباق
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 و ((ملع ۷

 مرتحم نیرفاسف
 دبنک ترفاسم ایناریااب ار نآ ردنزام

 ریهش وتا اب اد لباپ

 » ددو نیما اد زا ریهو ناهنصا
 داعتاوتا اب اد ها اشنامرک
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 -وماب و هدداذگ رس تشباد یناوج ۱

 شه زین «نسدوهكاد» و «دولیت ]

 ماجنارسو دنکیما راذک و رف شالب
 یلابادرسم نب رتدنمت ور هک ی تقو
 یم كرداد هنکننبا ددرگیم دوخ
 رکره شااباییب تو رن هک دنک
 ,نکسنار :یلاهنت »جن ر تسی رداق

 دنکیسحور شمادآ دیلوت و هداد

 دوخ یزاب نیرتیلاع «نیدزمیجو
 هاب رفحب مادقا اصخش هکیماگنهار

 ,یاهلاسبنامزو دنکیم تفن هاچ

 رد هتسکتش تروصو دیفسهایس یاه
 «دزادربیمقطنب ینامهم سلجم كب
 -تب ازبلا و دهدیم ها دا < لوغ» ملیف رد

 اب ک ,دن داد هدپس اد یرهوخشونز
 اب یلو هدرک جاودزا دیدش یقشع
 ۲ بیکدنزدد نادارف تدرت دوجو
 , دن وشی هچا و« ددعتم تامیالمات

 ملیفیاه هلحص نسیررتبلاج
 شیپ رنه هس هک تسا ینامز «لوفد
 رستشپ ادین اوج نادود ملبف لدا
  .بدلدرجوم هس ثروسب و هدداذک
 بلجاد هدننپ رظن لاس نپک هدید
 یگ دن زپ طوب یمملیف ناتساد.دنی امنیم
 دشابیم ساکت تلاپا كدربنیکالم

0 
۱ 
 ْا
1 
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 ۲ ۹313 آدوجوب ادیملیف تب شززا

  هلآ هداب رد ٩و هام هک قتسا

 ۷م ثااپا داعتفا ملیف نا د |
 ۱ اهن تایقحردو 6دو رم رامش
 ۱ دمازکت تلاب دانا «لوفو 1
 ۱ هوره ؟یلوینسا جدوج» «كب ۱

 ۱ هگرگبد ناشخرد هداتس نآ هیهناب
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 ردهرخالاب هک دشمات «ههمیاهزادن ]سم
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 یار وایئامنهاد دتشر یاهامتیس

 هرخالاب هک راکنبا نتف رک شییرد

 نیا ماجناب دراد یگتسپ امنیساپ
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 زا هاگچیم نییارس انب؛متفک

 ..یتحیعسین دادرب تسدیگشیپ رنه
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 یگشی رنهب تبل هاگچیه یاهدع
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 اد هشیپ رنه سدقم مان تیحالصیب
 ناونعنیا تحت ردوهدداذگ دوخ رب
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 و دوب ناشخرد و نشور هخیمهزا

 ندرگب تسد » لوس قباطع
 بشید تفک و «میداهن بل رب بل هدش
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 ۱ هیکت زی اجنآ رد(تدوخ ومدوخو و
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 تدوخ و مدوخ > دندفک دنتشذگیم
 یاهدع هتفدهتفد نوچو « دابهدنز

 دامیداتفا هارپ دندشیم عمج امرود

 زاد ملاحشوخ ردقچ ینادیمن تفک

 داذگساپسدح هچات مدرم قبوثت
 ترضحیلعا بشید ؛ دوزفا سس و

 فطل داسبظا یسلیخ ینویابه
 قیوشرب هوالع و دندومرتف
 رتفد تسایرب یتاروتسد یهافش
 .دب دوءرف رداص یتنعلح

 یا هناخاود یولجپ مق ودیارد

 نم میورب تفگ تدحو و میدبسد

 .مرخ ار ماهخست یاهاود

 یااسک رگم مدبسرپ بچمتاب
 1۱ قراد

 الدا تفک

 یاهتشذت رس
 ملاح-هک

 اع یزاب د هدن ریک هرهجاب ٩
 وغ] شیب زا شیب ملیت یر

 اهب زک ایدولک ) ۰ دوب
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 اسین ست دالد )د دوماا
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 ویاه ژان وسرب رباسیسیلکت |

 و فال دوجو زک ره هکیدرمو ملیف
 دتشاد هدهع رب اد

 تیلب هناخدور درب
 یورزا هکتسا یرنا نیموس

 لورم نیتباک یسعقاو تشذک رس
 ددمآرازابب و هیچآ ( فدودکنل )

 ووخ

 تسا

 هبرما) د ( لداب لکیام )
 ناکد نک هبهت زا نت ود( رک روبسرپ
 یسلکنا تسدربذ ناکدنزاسو
 اس ربماسد مهدف» كنج ناتساد

 مدش ,رشومارف یلکب هک اد ۹
 یاپبلتد دندروآ هدربیورب دو

 ۶ دنتخادنا شیطهب ار نابچاشامت

 هکتسا یماکنه مایف ناتساد

 هب (فرودسکنل ) نیتپاک

 تل هناخدور رد ماجسا فا رک »

 دوخ فرصن اراجتآ و درب هلبح

  تشه ملیف نیا ۰.۰.۰ ددوآ رد
 دوس و دو هیهت تسد رد مامت هام

 هب رس ناتسکنادوخ رد نآ سلاخ

 4 عنیف رتیب ) ! دز دالد نوالیم <
 و ( فدودکنل )نبتیاک نشقن رد

 یژاب( یلددانرب)بوبجم هشيپ رثه
 رکلا نو ملبف لوا نانک

 اد دندوب

 ۲دوجم هکیدایرف وداد رطاخب

 ۵ کیبثآ میرب سی رد اپبغ
 ۱ رتکد و دایمن رد مادص مژادناب

 ۶۵4 كفاوم یلیخ هک هدادروتسد

 ۱۱۰ ادابجا نیوز بع لو

 ۱ ب :نآو هقیب شومارف
 ژامثسه بجمتم مدوخ هک من زپم

 هتشدد اوه هکح بس نوع رداسرد
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 - درا وی" نا زوس - كي یروگیر
 فد را 1 ۳ رثد را۴ (وا

 كانیک یرنهع : نادرآ راک

 . متسیل نرقی من تم یناپمک یکن رمامت لوصحم

 زا ظاحل نیازا دیابارچ امو دن روآ یم تک
 نآب هدنیآدد هک هناگادج تناینعب ۱

 و یک زف یت ایکا شهاب زا سما ی زاعش عنوسته الا

 وراجن امینک یاهف رب » مانب میوگنیمه تش راو هاتوک ناتساد یو
 ید ؛دداد ی

 و
 اصا نتمرب بتارس هک هدروآ دوجوب یئویرانس ی

 رک رب ادیوگنیمه هتشوت : 9 , نایاب یمات یتسدربز ,و تداپماب

 تسا هدرمن 11/۳۳۷۲ )۳۲۱۱۱ ۷ (۶ یملیفحالطصا, اد ملیقناباپ

 یویرانس هتسناوت یبوخم سکوسف ژاتمم نادرک راک كئرک یرنه و
 یزیمآ كرد یلاعژاین وم تیاب ودروآ رد ملبفتروصباد«نویاردو

 رقن عرلاک ینکمو,یظت ی دزو] .دوج وب ار دوغ راکهاد
 یاریک ویلاعیزاب ۱, ناتساد نامرهق شفن رد« تبیروکیرک

 یلو تساهدادرارق ع امشلاتحت ًادیدش ار ملیف ناک ریاسدوخ ۳
 تسا هدوعن اقا اد دوخ لد ییوخب رت دداک اواو

 تحت اد یچاشامت ًادیدش ایناسا یا
 یاجز

 دد یو كرم تست
 دهدیم دا رق رثات

 «ادویرو یئابیز رظانم ۰ سیراب زا یئاههنحص ملیف نیضرد
 نآ لبس و ابناسا ؛ نآ هدترد تاناویح مامتاب اقب رقا یاهلکنچ و

 د وشیم هدید یزاب هاک
 هعلاطم اد باتآ یلصا ستم هکیناس یارب ملیف نیا نایاب

 دو دهاوخ تلاجو هرظتم رغ دنشاب هدوس

 ۳ و لبه لو 0

 دنم وری خرف یاقآ
 تل وا ۱

 تفایدد امش زا هک تب

 نیا ادشب

 یفدوم یدوا» - ۲
 د و وبلاهیل ومعمناکشیپ رن زا یکی

 هدوشن

 ح

 < كدادناژ سرد - ۳

 رتفدیورب ور یرمچونمناب ایخ
 گم یاس اهداتو هه

 یوسوم دراشیر یاقآ
 (نامایس دحسم)

 وداش هلجم نارک راک و هدنب

 وگاعد و میتسه مرخ
 اهراب هر طاها ۱

 او میاهتشو

 روپاک حاد اد «

 رد را وطا ادا طقف هکللب .دن | وخیمت
 ۱ درو ایم

 < نسدوهكاد» لب اقملد -۲

 < لاگنب نادوالد » ملیف رد ار
 درکیمیزاب لاد نیلدآ

 اروید - ۳

 سویا وج > ملیف رد نوسداک ربرک
 تشاد لد «داز-

 زین لاوئسهس زا رشیب هب رد
+۰ 

 زا رس را

 من باوج

 فدا و اپن اتس
 تاقاسم هراب رد

 دشدها وخ ,راددق بم

 ررانآ حیح طفل ۲

 1 ۲ تسا < یداس

 گن اهن
 # و هرامش طقف

 تان ول هدمآ و

 تسا یئایلاتبا مسا

 رند رد مو

 هکیت روس

 ميهارخ لاسرا

 رد تسا دوجوم هلحم
 ناثارب دیشاب لیام

 دون

 یبحر دیعس یاقآ
 رراردوم لس هاب هکید وطنابه

 ف حاتتفا اش هاوغلد

 ۱ ۵ دعا ین هدنبآ رد و

 هحفص

 دوشهداد

 یخر رق نودیرف یاقآ
 ۱9 نام تصرف رد

 ۳2ت راسو ادشتوپعم هزاتس

 دوبنميهاوخ پاچ دلج یدر ار

 یروفغ مدرک یاقآ
 ملیف نیئوک ینوتنا ذا -

 رد ینالوط راظتن | البت ۲ ۰ یاه

 تسادوجوم نا رهت
 .یاباتساد هلجم رد - ۲

 دوشیم پاج ابترم یئامثیس
 ملب دد دروفارک نوج - ۳

 لخاب قفوم < راکادف .ردام و
 . دش راکسا هزباج

 ق - م هزیشود
 درخ دوخ ابی رةت و هدشهنهک ع وضوم

 تا هدیدرک نامز دورم لومشم

 (ناهذصا)۵ا زرف نیما ریاقآ
 زا ام زب زع هدنناوخ

 رهد ۷ - هبارکویجداخ یابناتس
 <اداه زیچ لببق نیا 3.لق 3 نادههین ام یضت رهیاقآ

 (دزلد روم تاعالطحا هک میدادن ربخ , میرکشتم ام فطا زا

 ۱3عیزاذگب ناترایتشا رد ار ای دوج دنژ< كيد یبوم > ملبف رد
 ۱ هی راد فامسادام میدنمشهاوخ لوا هشیپ رنه هجیتب رد ... درادن ۱

 1 ۰ ۱! میس ار ملی نن ا

 یلارخفریم نیدلا سهشیاقآ (هیئاضر) ۵ - رهچونم یاقآ

 تبحم و رپم زارپ همان ۱

 د دومن تقوخوخ یسب اد ۱:امش

 ناک دن اوخ امشقی وشناب می دا و دیما
 بلاطم حطس دنب [ ردمیت اوت «زب زع
 یجومرتشیب وهداد یقرت ار هلچ«
 ناک دنناوخ رباس و امش یدوندوخ

 رید هراب رد میدرگ دوخ یمار

 تب ۳۰ هحتص

 93م یسب امش فعل زا
 د قبوشتاب میدا و .دیما و میرکشتم

 ک یناجات نادنمتالع ام كيک

 وداع تیره لطف و اد هلجم مین | وتیم

 قبرشت زا رسکپدراب هبناخرد

 . ميئامنيمیرا زکسابس
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 ۳ ِ ینایعک للجم ی ی ررات راک هاش ۳۳۹

 ب ۳ امری ۳ میت ۳
 .وشیم هتشاذگ شیامن ضرعمب هه و

 مای ذ نام ربث (اجنار شرت ام رز 1 5 فا رم هز رو ناتساد ه) ارز حرذ هز مایف نیا یاد ار

 نخ دیها وخ فقأ و ( سود رب ءهیه )یی :عب 4 ر

 کا 100 ۳1
 و 2ورط یمن و۷ طماصوع !۵ ۱۸ ۷۵:۱۵ ۵
 دا مآ !9ع واقماععا دا 0۴ اوب#
 * یوو وا 6 ۷ 0۶ 0 12۱۱۸
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 !تاطیشاب شرف
 ..:.زمزع لاو

۳ 
 قرورس ؛یجزن

۱۸ 

 تبحصنم هتاخ هراب رد نبازا شی تست

 هک یاهناخ د
 زال ! بوخ یلیخ

۱ 
 دادن یلاکشا تسا تحارات رک ینک

 یارب و دوب دهاوخ تحارو سانم مهتم یارب هدون بوخو .صساتم

 نآهشابز

 زو ربم یا رب

 وردنچ ره دنک زا رفارس ارامدهاوخ يممب ومعرتخد هک مه یتدع

 تسا صانمو بوخ مهوا یارپ دزاد هک یمضواب هتاخ

 ار ش رسزییول تفگ هدادیناکن شزرسو قنات تمالم
 باسحفرحب یهاوغین الصاو یتنیت ریذپ حالماوت پیلیو

 1 ۳# هزآ یلشا متن رک . رنک ش
 " !هدز سدح نمهکدشاب ینزعون ن مناخرکا .ینک شوک

 هلصافالب و دوشیمت لطعم مه هققدکب دتفیب ابش هناخ ششج هکسآ

 دیایمام لزمساب و دریک یه تاطا رپ نیا هناخرفاسرراب

 تقون آدسربام لزتسب شیابوا داذگب :شاب هتشادربص یبک

 ۰ تفک مه وحوتب

 پ هدش هرخ نسب یواکجنک اب زیتول

 یهاوخیم یروج هچ الم ؛ینک ناطنتسا ارواینکیم تآرجای۲ یاد

 هدهدب باوج تیاهشسرب هب یتک راداو !روا

 مناوتیمن متیبن اددا هکیمقومانچ متفگ هتخادن االاب ار مياههناش

 لایخ "هچ یتسار > دی

 دایرف وداد اب درک دهاوخیمسوا كشنودب میوگب یزیچ هراب نیارد

 نیرتکچوک لاجم و دنک مفر دوخ زا اد یماهتا هتوک ره لاجنج و
 ِت

 ار شدوخ و دژادنیب هار یراز هب رکمه دیاش .دهدن نمب یا رتعا

 نآزامادکچیه «تلا کنارم ارم محرت سحات دنزب فعضو شغ«

 یدتاک رحرظان یدرسنوخاب نمو تشاد دهاوخت یرثأت نمرد تالاح

 4 دش مهاوخ لاحشوخ شندرب جن دزاد دوب مهاوخ

 هگن آاب و دشاب ادصورسو لاجتج وراج لهایومنکین نامک »

 لزتم رتمامت هچره یدرش وخاب وا . دن زپ فو شه ار شدوخ

 ماجناو ندادروتسدب عرش لدا هقبقد نامهزاو دوشیم ددا و ام

 للجمیکدن زو هناخوا هک نکن شومارف .دنکیم شدوخلبس مش

 هدرک تداع یهنو رما و نداد روتسدن و هتشاد یلبوط و شیرع و

 . 4 تسا

 هدهدب روتسدد دنکیپن ورما نم لزنمرد دناوتین واچ

 تساوعمملد یلیخ ؛دزوسیم هراچب بمک یس لاحب ملدیتسارو

 ودن زیم كنز مناخ یتفورکا .مدیدبمار شاهفایقو مدمآیم متون [رپ
 دهدبباوج ریدودنگ ريخأت لوسم دحزا شی هقیقدكي دنکپم ادص اروا
 مدرم .درسکدهاوخ باترپ یو تروصب دشاب شتسدمد هچره ماخ

 اسب عوضوم نیاژا هک تدوخ .دئتسه ترارجرپ و یشوج یلیخ الاتیا

 نیگمشخ ودن وریم رد هروک زا یمیالمان نیرتنکب اپنآ یتس» عالطا

 «عاهدینش نارکیدز) اهراباد عوضوم نپانم دن وشیم
 منکیم دوصنو تسیلابلاتیا هست وادشاب تداب» منفگ زیئول هب

 اددا یسک دداذگن ودنک تیظارم شدوخزا تسا ردأق مه الماک کیس

 ناراب مهرستشپ زورهس هک مولع اجک زا . دهدرارق تسد تل#

 باوختخر رد دوخ نمزء مسیئامد رطاخب دوشن دوبچب مناخ و دیات
 « دنا

 میداتفاههقهتهپ هچبا هد رمظنام یودره نانخس نیا لابندپ
۰ 

 - ۲۲ هحاص

 نیا هدوسآ وداش ًابلق هک متسنادیم مدوخ لاحامه ردیلو

 ۳ ِ ِ ۱ نما رلشا ر توعد
 رفت را یمووب هدرک لوبف تهجنآ زا نمادلشاد توعد ع وضوم

 و9" ییاذگر یتعاس زونهیلو ماک مرن یاهجنیو تسدو موش
 مت راد ۶ ول اب هراب نب

 و و .مد زن یم ر* ۱
 من اضن ین اییشب و فسائ نازیم مدنکفا یرظندوخ فارطاب و ر نا 2 فا رطاب و مدیس

۳ 

 ردیل و مدوب هدشنامیشب دوخ

 ]اونو .یشات .ررث رسم + واسم راک هچ لفاغ ل
 | هک دوب یث ۳۳4 ی

 ۰ را راوس هضعل نامه دو مز ] نایه دون
 و «دش ب ار

 زیبتونیلپ یارب همان ینه و مخ
 متسر دنک یراددوخ نممافی

 , ودو مب واب دیابهچ یتسار ؛منکب یاهلناسههچ و ااب مس ۱ وضیم ومنشادیراک هچدوخ هناخرد نز نآ اب نم اعقاو
 رک هچ وا ربا ِِ

 ٍ ۰ ۱ ۳ تر
 یاهنابف ودوب نابزمرن یدلاش درکا ؛مهد ناش دوخ زا یلبل

 ح و
 رسم هلمس .درب رتولج یلبغ واژا هروم نیارد لشاد تشاد بتاجب

 ودلانیرهگ دمآ مدار یفرطذاو دوشن ج وب نکم 5 مدار. یفرطذ دم | ععتام هجبتا هبدون ۰

 هتفگ شبا
 قاب ۳ نسب هی ی

 هووبهچ نانغس نآ زایو دوصقم یتسار .دننک هزرابم ودنهد
 حر مع رنپ یاس رس .دنناوتیمدوخ فوم ردمهنأت ز

 هنبآ ره

 زاوتبم هوکچ متسنادیم یب وخب نمدوبهطبلسو نابزدب ینز لشار
 ۴ متاشب شیاج رصربو منک شتکاس

 هدش یاهصیخم نینچ راچدزوربمآ كالما نیرجاتسم زا یکی

 ۳۳] لوف سیا تس تساوضیمد دوب هدرو۲ تاشیاو وا ینز دوب
 لسانالب نم . درب تیاکش هاکدادب شتسدزا دوب هدرک ضقن !ری واب

 ورک 3 دوخ رهشب و دنک میجار شیاپباسا مدرک راداو ارن زی

 . دشان محارم نآزاشی و

 وربود نماب یتابژنیریشو تفلالم و یمرت اب هک یتز ربارب ددیلو
 .تلک هچت ۲ ربظن ینانز اب هک دمآ مدای ؛ ملک متسناوتیم هچ دشیم

 زجاع نتفگ نغسزا منابز رابرهو مدوب هدرک دروخ رب دروفک ۲ رد

 مامتاب یلو" منک یداد دوخ تقطالمزارباذ!مدوب هتناوتن و دوب هدتام

 ًعفاو یتقوهک متشاد نیقیو مدوب نئمطم الماک هتکن كي زا لاوحا نیا

 دشاب مزال هچره ودشدها وخ زاب من اب زمنک تسحصرب ومعرتخداب دوش مزد

 هدننک تحا ران و لگشممیاررب مقوم نآ رد هچن ۲ یلو.تفک مهاوخ وا

 و مارتحا زاربا و یو اب دروخرب و تاقالم تامدقم هیچ دومنیم

 . دوب مياههشفن یا رجا وهلمحبع ورش زالبق یزاون نامپم

 لثاد زا توعد نابرج سک یس هک مدشهچوتم جمتلابک اب

 هگنانچ .درک ی قلتیداجرنا ذاربا هتوگچیه نودب و یدرشوخاب ار
 راصنخا دوطب بمکیس هب..دیآ شیب ینابرج نانچ دوب رظدنم یتفگ

 ٩ قاعمهین انا بابسا و هدش درا و ناتسلگن اب یلشا مناخ هک متفک

 هی هتلهرد دورپملامتحاو تساهدروآ دوخاب زینادزوربمآ[یاقآ

 0 رز بل ۰ دی اپ هپحان نادب یرصتعم تماقاو «اوک تدم یارب

 دمآیم ولجب و دروغبمناکا یلگشم اب ندشهچاوممتومدد الویممهک وا

 رخآ ا" ثوتسد تااتم اب ارمنانخس یو.درکن ینکرح نیرتکچوک

 تنگ ءاگنآ و دبنش

 ۱مشچیدر نایمدق دن دمآ شوخیلیخ ؛ اقآ بوخ یلیغ »

 ۱ رب مو اما
 ی مچ هشوک زا متشاد مبل هشوگ رد ار مپ هک لاحنامه

 رک سس در
 جاددزا اینا جت 1 مس نیست ۳
 ۳ ٍ و هر و۲ هک مداد تو وتب یتقد دوش

 یشاشرار داهظاو ید برج ور و
 هتفزگدوخب یضاران هنابقوت مقوت رد دش و

 دشهبرت 5 رک
 ۳ دیدرک بجعتم راپسب ناتخسنیا ندینشزا بمک یس

 ان هتک مباوج دد ءاگنآ و دانفا شزرلب شتیریز بل هک
 رک ۶ یتخدب و همجاخ خیدان نآ زادمب , دوب رگید یروط مشو

 زدربم ۲ هقاقآ .تساهدشهوی نونک |هراچپ مناخ. تسا هدادیور



 تسلفاوم و یلاریذپ ددومدد دبآرپ نامتسدزا
 یاهف رس تمک یس اره اظهک الاح او عم . مین 7# لا

 ؛ ی هایم زا رناخ دوشیم مولعم»و داد هنادا شتحمب در شر مر ۴۶ .یهالوگی
 «تساهدربن یدوس وهدشن متمتع شموح رهرهوش | ۰ نیو

 تساهد رب یی سل طم نادب اضک زا یو «کتبا ۳ ی ۱ ۲ ۱ ب ۱۱ يب نط جیم

 تاگ باوجرد یو.مدیس گورعرا

 هل وقم نیا زا اجره ردو دن داد عالطا هبه مو ۱ وضومو
 امشب زو ریه[ یافآ كالماو لاوما مامت هک دنتادیم ۳ < فوم نیازآ

 دوخ .تسا هثشادل یمهس نی ینکچوک ن ق» ایم
 ره .د و رب نیا هک دف هه تسفداعو فرعغ و ر بالغ

 كرتامو ثارمزا یمیسرقف و رگناوت ؛ كرر و جوک زا رمز

 *داون اغ دننکبم دوظنم :
 ِ ۳ دا ن ما یسو » یئاعیاش متشادن راظتنا ارب) ميچمتموتزا نرم مِ ۰ یفوثم هوب یا

 قتل نواب دن هگیم
 ۱۰ اقآ هو تفگ باوجرد یدرسوخو تن ۳

 هاوخ دوشیم هتفگ یلشا هداوناخ هداپرد هچلآ , تسب تامب
 اش ابنرح
 * مهاعب ها وغای

 هداوناخنیا نمدقشمو ًاهتمدششپ «ام دوشیم

 1 «میدو هدشن شومارن هنانتسو 3

 قاطا رد بم یس هنوگچ هک دش مجم مرظن رد مقوبن [ رد
 و هدروغلاس یچهگشرد ۰ نوتگنیلو سپح و دنیشن یم هناش رری>
 مه رود و دنب ًابموا دزنب كداپ نابلگنج تینچمه و نابغاب رس ۷(

 ایهذدودرادندوروهزاج| یک نآوجنیمدختسم زا هتبلاو دن
 لاهت

 اب دنشونیم یباورشم سالی يم
 هراب رد و دن دادیم تبحصرگیدعب

 هامرحمنمرظنب هک همانتیصو نیم
 تشادنعالطا نآ ذا یک و دوب
 داهظا ووکتفک مهاب هتسهآ هتسهآ

 ای فسات تمالس و دننکیم هدیفع

 .دنهدیمناکن اد ناشیاهرس ۳
 مک یس هب ور هظحل دنچ زا سب

 تسین نیادد تحب > متفک هدرک

 شوما رن همانتیصو ردیصخش مان هک

 حراخ رد زو ربمآ یاقآ هک ینادیم

 دیدجت هلئسمتلعیموب و دربمرس

 وا .دوبن حرطم هماننیصو ردرظن

 رکا كش نودب.درب شاطوزادود وتب رغرد تشادن راظتت ا ًاماسم
 6 تسه الاح هکدوب نیا زاریغ مضو تشکیم زاب هاچ

 دوطتیمه مهام ۰ دیئامرفیم هک تسا روطنپمه ۰ اقآیلب »
 < میدرکبم رکف

 دهاوخبم ناشلد هچره اهنآ راذکب متفک دوخ اب مقونآ رد
 ناهگات یلو درادن یتیمها .دننک تبحص رکبدمهاب همانتیصوب عچا»
 هدنکآ یغلت یاسحا زا ملغ هچیتن رد و درک روطخ مرطاغب یرکخ
 نیا داتفد دیس ریبن نس ذورپمآ بالما و لاوما رکا ینساد . دخ
 نآ زا مهژاب ای] ؛ دوب هنوکچ نیرجاتسم و ناکیاسیه و لیهدهنسم

 اب ؛ دوبیربخ یرادرب اهرفو عوشخو عوضخو میظمت و مارتحا همش
 زدربآیأق آ ریقن زیچیید نا وجهدا زودا رب تروصب ارم يکيه هکنآ
 هطوحمزا جراخرد دوخ سوصغمیتاطا طقف هک ینارج , .دنتسب رگنیخ

 اریز مدددآ ندربب مناهدزا ادپی مداکفا نیاذاسپ .تهادت
 زا . دوبهدروآ دوجرب یاهدننزو سک ممط من اهدرد و دوب هدش بج

 متایفارطا زا رفندنچ دوب نیازاریغ مضو رکایتساد مدیس ریه دو"

 دن دشیم متمدخب رضاحو دنتشاد تسود مدوخ دوجد

 یلشا مناخ هکبتروص رد . وریالاح بک یس ؛ بوخ یلیخ 7

 رطاخب طتنارح

 ینک رواب داب وگیممد ره هکا ريآ اهباهمتشادن رانا رب ز مرچمتموآ زا ؛ بمک

 اسد وقاطا مجار . دادمهاوخ مالطاوت دیایب ام لزتپ دشاب وارث
 5 5 ظ اشباذا یلاربذب

 هدب | و اه واک بیت ز
 ینادیمدوطره تدوخ . م هد ین یظن من بن لبث

 قاطا دینادیمحالص ینسا» اق[مشج و
 وا باوج رد ("مهدب ساستحا تهجاد یلشا یافآ
 ۱ هاگنآ و مدش هربخ شخروصب ومدنام تکاس یکدنا
 رد هجنا

 د مراددصت مدوخنم هننوج 1 اکشبا ۰ « مس
 هد دا: رپ رتب ۱ عوضوم نیا متساوخبع گ البق ! 1

 جمووب, هتقرک دیتا ن
 شضوع هداب رد یمیسحت هظحلنآات نم , دوبغ ورد منقا هچن ۱1 ۳ ۳ 5 ۱1
 متفشادد مه یرکف

 رواحمناطاو كن رب 7 قاطا تدوصتب ارد « افآبوخ راپس
 نتفگ اسب سک یس هدوب دهاوخ بحاثم یلشامناخ ثمافا تیج نآ

 بتچ الصاو مدوب هثف رگن مقاطا ندر

 دشحراخ قاطازا نانخس نبا

 قاطادد اد نزنیاهک تک انتشحوهچ ۱ *آمدرد رکق مدوخ | 1
 نیهوت مزبرع یومع رسبكاب حورب لمع نیا اب دمهد یلج زورپما
 عرش یتحاران طرف زاو متخادنا یلدنص یور ار مدوخ . مراد اور

 یگددرآ و یتحادان ومشخیاسحادوخ رد . مدومن پیپ هن ندب زکب
 هدش رفتم و رجزنم دوب هدمآ شیپ هجنآمامت ژاو مدرکیم رطاخ

 هنز نآ یارب

 وایس راک الوصا و مداتسرف یماغپب
 متساوخبم هک دوب یلاجبان و طلغ

 نامهیم ناونح هناخنیا دد دا زا
 یدلک هج نیاایادخ منک یئاریذپ

 میدیصت زدی قبرط زا ن

 میاب متشانک الصا ارچ + مدرکدوب

 هدوش هدبشک نابس ارجام نیا.دد

 راهظاهکو کی !دقمحا بمک یسنیا
 تساصانم یقاطا هچدنکبم رظن

 لادشوخلشار ندمآ ربخ ندینشزا و
 دوجیم

 لوبق دروم توعد لاحرپب
 دش متاو

 نم یارب یلو داتسرف میدیم ردپ
 رظنن واکتبا و تشون یزبچ

 دومیماس و حبحصكشن و: کی س

 لص نمشأج زا اهیقتسمتوعد نوج

 لاسدا میدیم رد تهجاعیطزین نآ لو زا رب | وخساب یب

 تکرح یارب رضاحدننای شلابندب مقومر* دوب هتشون لشار . دشپم
 اب هناوتیم دشابن رسیمیو لابئثدب ندانسرت هکبروص رد و دشادیم

 هک دادماتیپ میدیصت ردپ طسوت رکید راب . داک تک رح یتسب هکسلاک

 داثسرف مهاوختومیاب « یو نددوآ تپج یاهگشرد هممج زور یارب

 + مدرک مه اد راک نییه دو

 دیسرد وز یلیخ هممج زور

 دیزویمیدب دشداب و دوب هفخ و

 قارب یا هما لشاد

 «اب دوب هدمایت

 هتف رک ودول ]همدان اوهزورن ۲ .

 موسهتفه ین,یمقومنانچ دد لاسره

 بود لاعناهم ردو دوشم ریفتم هبحا نيا یاومه
 یظیلء یاهربا اد نادسآحص زا زورن۲, دنک یمادیدمو ,ذج تدعب

 دمآیم رتولج اهربآ یبرغ بوج بتاج زا هظحل رهو دوب هدناشوپ
 تارا بورع ندبعر ار را لبقات هک دادیم نآ زا ربخ ودشیمرتءوبن او
 یاهیک دن ران نآ زا . دداناراب تدشب مدوپ را وهبما .وریکمرریبردش

 ده زی یقوغم نانوط نآلابندبو دادیم یور هاگب. هاک هک ی دیدع
 هظحل نیتعت رد لخاد لابقتسایارب دعیم نینچ یتضاد رگا تفرکبم

 . کتان یموابودشیسانمایب ناتسلکنا ییرغ هاب شور و
 6اصات) . تسبن یربغایلاتباربا یو یبآنام-آرا ارگید جت ]زح
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